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mundiais globalizados. Sen Gilberm Miranda.··--··-······ 
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MICROEMPRESA 

Descreve as dificuldades dos microempresários 
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MUNICÍPIOS 

Anuncia a apreSentação de proposta de emenda à 
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Sen Bernardo CabraL ••...••• -··-··-- -····---· 
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Sen Jefferson Peres. ·-··········-··-·····-------· 
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CVRD. SenÉicio Álvares. -······-··------·-····-· 

Discute o Ofício .,.. sn3195. que trata da contrata
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Nova Iorque. Seu Nubor Júnior .• _ .... ----······-----
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Focaliza a questão do Orçamento da União. Sen 
Josaphat Marinho ............................................................ ~ 

Analisa a questão do Orçamento da União. Sen 

Sebastião Rocha. ·····-············-······-····----········--······· 
Aborda a questão do Orçamento da União. Sen 

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

ORÇAMENTO PLURJANUAL DE INVESTIMEN
TOS 

Analisa o Plano Plurianual e o Orçamento para 
1996. Seu Benedita da Silva. ........................................... . 

(PA) (Vide MICROEMPRESA) 

PARECER 

Parecer o" 1/96-Comissão Diretora. que dá reda
ção final ao PR Ji! 132195~ qUe autoriza a emissão deLe
tras Fmanceiras do Tesouro do Município-LFrM-SP? 
pela Prefeitura do Município de São Panlo. Sen Luiz Al-
berto de Oliveira. .............................................................. . 

Parecer o" 2196-Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem o" 103/96 (Mensagem o" 8196, 
na origem), do Senhor Presidente da República, encami
nhando proposta de contratação de Clédito externo entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco lnterameri
cano de DeSenvolvimento - BID? no valor de 
US$160,000,000.00, ~os recursos serão desliiiliOOs a 
financiar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecno
logia, cuja execução ficará a cargo da Fmanciadora de 
Estudos e Projetos-FINEP. Sen Vilson Kleinübiog .......... · 

Parecer o" 3/96-Comissão de Constimição; Justiça 
e Cidadania, sobre o PLC o" 140/95 (n" 1.353/95, na ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, Sr. Fer
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o desmem
bramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do 
DistritO Federal, e fixa remuneração de seus cargos. Sen 
Romeu Tuma. ........... :: ............. ----''-·······-·····-
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concede autonomia às instimições de pesquisa científica 
e tecnológica. Seu Darcy Ribeiro... ...................... ___ _ 
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que institui fonte de custeio para a manutenção da Segu
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Parecer oral, às Emendas n"s I a 4-PLEN, ao PLC 
n214CV95, que dispõe sobre o desmembramento e a reor
ganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal e 
fixa remuneração de seus membms. Sen Romeu Toma •. 

Parecer o" 6196-Coinissão Diretora. que dá reda
ção fiual ao PLC o" 14G'95 (n" 1.353/95, na origein), 
que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização 
da Carreira Policial do Distrito Federal. e fixa remunera-
ção de seus cargos. Sen Teotôoio Vilela Filho ................. . 

Parecer oral, às Emendas n"s I a 2-PLEN, ao PLC 
n" 5196, que reorganiza as classes da Carreira Policial 

69 Federal e fixa a remuneração dos cargos que as inte-
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gram.. Sen Romeu Ttima. ... -................. - .. ..:.~ .. : ......... - ........ . 
Parecer oral, ao Oficio n" Sn3/95, que trata de 

operação de crédito entre o Governo do Estado do Espí
rito Santo e a COinpanbia Vale do Rio Doce, no valor de 
R$3.791.344,56, destinados ao atendimento de projetas 
nas áreas de Saúde e Justiça. Seu José Ignácio Ferreira. .. 

Parecer o" 7/96-Comissão Diretora, que dá reda
ção final ao PR n" 3/96, que trata de contratação de ope
ração de Clédito entre o Governo do Estado do Espirita 
Sauto e a Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 
3.791.344,56, destinados ao atendimento de projetas nas 
áreas de saúde ejustiça. Sen Emandes Amorim. ............. . 

Parecer n" 8/96-Comissão de Educação e da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as 
emendas apreSentadas na discussão suplementar, ao 
Substitutivo do Senado ao PLC n" 10ll93 (n" 1.258188, 
na origem), que fixa diretrizes e bases da educação na-

cional. Sen Darcy Ribeiro. ··----··················----···· .. ·-·· 
Parecer o" 691/95-Comissão Diretora, que dá re

dação do vencido para o turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao PLC o" 101193 (o" 1.258/88, na ori-

gem). Sen Renan Calheiros. -----··-····--··--···-·-··· 
Parecer n" 9/96-Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o PLC i>" 131/95-Complementar (n" 54195-Com
plementar, na origem), que altera o artigo r- da Lei 
Complementar n" 70191, que estabelece a Contribuição 
pata Financiamento da Seguridade Social - COHNS. 
Seu V a1mir Catnpelo. . ........................................ ~ ............ . 

Parecer n" IW%-Comissão de Constimição, Justi
ça e Cidadania, sobre a PEC n" 68195 (o" 163/95, na ori
gem). que altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional 
de Revisão n" 1/94. Seu Jáder Batbalbo ........... - ............ . 

Parecer n" 11/96-Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Requerimento o" 3196, do Sena
dor Antonio Carlos Valadares. que trata de recurso à 
decisão tomada i1a. reunião conjunta das Comissões de 
Assuntos Econômicos. Relações Exteriores e DefeSa 
Nacional e de Fiscalização e Controle, realizada no 
dia 10-1-96, sobre o requerimento de sua autoria, de 
conv"""'iâ<>do Sr. Francisco G!azziano. SenJeff= Peres. •• 

Parecer oral à Emenda n" 1-PLEN, ao PR n" 2196. 
que trata da contratação de crédito externo com o BID, 
destinada a financiar o Programa de Ciência e Tecnolo-

gia. ····--······-······-······-····-····-·---··---·-·-···-··--
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VI 

Parecer ri' 12196-Comissão Diretoia, que dá reda
ção final ao PR ri' 2196, qúe trina da contralaÇão de o,.,_ 
ração de crédito externo com o BID, destinada a fman
ciar, parcialmente, o Pr~~.ma de Ciência-e Tecnologia 
Sen Teotônio Vilela Filho ................. - ........ - ..... - .. .. 

Parecer ri' !3J96.Comissão de Assuntos Econômi
cos, que trata da contratação de opernção de crédito exter
no, entre o Estado do Tocaotins e o Programa Nipo-Brnsi
leiro parn o DeSenvolvimento dos Ceaados-PRODECER 
m, no valor de R$ 34.000.000,00. SeDo João Rocba .. ---· 

Parecer ri' !~omissão de Assuntos Econô
micos, qne trata da contratação ds opernção de crédito 
externo, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fun
do Financeiro para DeSenvolvimento da Bacia do Prata
FONPLATA, no valor de US$20,000,000.00, destinados 
a financiar, parcialmente,. o Projeto de Pavimentação 
Asfáltica da Rodovia Mensagem ri' 141, trecho Ivinhe-
ma-Naviraí. Sen Ramez Tebet. ·-·-.............................. . 

Parecer ri' 15/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, qne trata da contralaÇão de opernção de crédito 
externo,. entre o Brasil e o Banco Paribas. no valor de 
FF$68.790.136,93, destinado ao financiamento integral 
do custo da importação de equipamentos e serviços a se
rem fornecidos pela empresa francesa Aérospaliale ........ 

Parecer ri' 16196-Comissão de Assuntos Econô
micos, qne trata da contralaÇão de opernção de ciédito 
externo entre a Companhia Eneq;ética de São Paulo e o 
CommeiZbank Aktiengesellschaft, no valor de 
US$710,000,000.00, destinados ao pagamento de dívi
das garantidas pelo Tesouro Nacional. Sen Pedro Piva. ... 

Parecer ri' 17/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Oficio S IJ!! 75195 (ri' 3.478n5, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, en
caminhando solicitação do Governo do Estado do Mato 
Grosso parn emissão de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso-LFI'EMT, ~os recursos se-~ 
rão destinados ao giro da dívida mohiliária do Estado, 
vencível no 12 semestre de 1996. Sen Carlos Bezerra. ..... 

Parecer ri' 18196-Comissão Diretora, <pie dá redação 
final ao PR ri' 9/96, que antoriza o Estado de Mato Grosso 
a elevar, tempomiamente e em caiáter excepcional, sen li
mite de endividamento parn fins de emissão, mediante ofer
tas públicas, de Letr.ls Financeinls do Tesomo do Estado 
do Mato Grosso- I..FlEIMT, destinacias ao giro de sua dí
vida mobiliária, vencível no 12 semestre de 1996. ._ ....... 

Parecer ... 19/96-Comissão de Serviços de Infra
Estrutura, sobre a Mensagem n" 309/95 (ri' 973/95, na 
origem), do Senhor Presidente da Repúbliea, encami
nbando ao Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Repúbliea Federativa do Btasil a contratar opeta
ção de doação, junto ao Govemo do Japão, destinada à 
assistência técnica no âmbito do projeto de descenti31i
zação de transportes urbanos em cidades de médio porte, 
no valor equivalente a Yl36,400,000. Sen Waldeck Or-
nelas. ........................ - ........ ---------.. ----

Parecer ri' 20/96-Comissão de Constitnição, Jnsti
ça e Cidadania, sobre a PEC IJ!! 1/96 (PEC IJ!! 48-C/95, 
na origem), de iniciativa do Deputado Cunha Bueno e 
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outros, que dá nova redação ao inciso n do art. 192 da 
Constituição Federal. Sen José Ignácio Ferreita .......... .. 

PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO 

PDL IJ!! 1/96, qne susta os efeitos do Decreto IJ!! 
1.639/95 e da Resolução IJ!! 2'2195 do BNDES, cnjos dis
positivos detemúnarn a desestatização mediante a disso
lução da Companhia de Navegação Uoyd Btasileiro-
Lloydbrás. Sen Ecnandes Amorim. ............................. _ 

PETRÓLEO 

Aborda a a-.:~<t:i- . : cuebra do monopólio do pe-
tróleo em nosso Pats. Se~, Ademk Andrade . ................. _ 

Aborda a qnestão da quebra do monOpólio do pe-
tróleo no BrasiL Sen Romero Jucá. .............................. -

Examina a questão da qnebra do monopólio de 
924 petróleo. ~Sen Ronaldo Cunha Lima. ............................. .. 

PLANEJAMENTO FAMJLIAR 

Conelama os Senadores pela derrubada do veto 
presidencial à lei que instituiu o p~arnento familiar. 
Sen Carlos Patrocínio .......... ______ , ______ _ 

926 Posiciona-se a favor da derrubada do veto à Lei 

929 

ri' 9.263. qne trata da possibilidade de homens e mulhe
res com mais de 25 anos, com pelo menos dois filhos vi
vos, recorrerem a hospitais públicos para solicitar espon
taneamente a esterilização, como a ligadura de trompas e 
a vasectomia. Sen Bernardo Cabral. ............... ___ _ 

PLANO REAL 

Aborda a qnestão do excelente desempe<lbo do 
setor etlitorial brasileiro com o Plano Real. Sen Lúcio 
Alcãntara. ................................................... ______ _ 

Analisa os prós e contras do Plano Real. Sen Fer-
nando Bezena. ..................... _, ____ ,, __ , __ _ 

Demonstta preocupação com as declar.lções do Mi-
955 · nistro da Fazenda, que admitiu a existência de pressões 

dentro e fora do Governo com vistas à desvalorização do 

964 

Real frente ao Dólar. Sen V almir Campelo ................... .. 
Aborda a qnestão da desvalorização do real frente 

ao dólar. Senl.auro Campos ....... --------

POÚCIA 

Examina a situação funcional dos policiais civis 
dos ex-Territórios Federais. Sen Odacir Soares ............ .. 

Registra o encontro da bancada de Senadores de 
Roraima, Amlq)á, Rondônia e Acre, com o Ministro 
Nelson Jobim, tinsi:ando solncionar o problema da re
muneração dos policiais civis dos ex-Territórios. Sen 
Romero Jncá. ............................... -·-· 

POÚTICA 

979 Aborda a questão das ideologias políticas. Sen 
Valmir Campelo ............................... --.......... ,_ ...... . 

Retrata o qnadro político nacional. Sen Jefferson 
Peres .............. _ ................ ----.... - ........ _ .... .. 
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POLÍTICA AGRÁRIA 

Analisa a Política Agrária NacionaL Sen Lúcio 

Alcântarn. ······-············-································-····-··········· 
POLÍTICA AGRíCOLA (Vide CRfriCA) 

Aborda a questão da política agócola. Sen Eduar-

do Suplicy. -······-····-·--·-··--··-······-------·-····----·-··-·· 
POLÍTICA ECONÔMICO--FINAN.ÇEIRA 

Aborda a questão da politica de juros altos. Sen 

Pedro Simon ······-············-··-··-----··--··----······--···------
Registta o recebimento de dÕcumento do Sindica-

to dos Trabalhadores nas Indústrias de F13Ção e Tecela
gem do Estado de Minas Gerais, no qoal relata as conse-
q~nci~ perversas da atual política econômicã. Sen Jú-
ma Maxise. ···-············-··············--··························----~ 

Critica a política nacional de juros altos. Sen Leo-
mar Qnintanilha.. ··-····-······-······················-······ .. ········--·-·· 

PORTUGAL (Vide ELEIÇÃO PRESIDENCIAL) 

(PR) (Vide (ITR)) 

PREVIDÊNCIA 

Pronuncia-se a respeito das negociações entre o 
Governo e as ceutr.lis siodicais act:IQl da previdência so-
ciaL Sen Roberto Freire. ·······-·······--···-·····---····---········-

Aborda a questão da refonna da previdência. Sen 
Júnia Marise. -··----40-··-······-----· 

Aborda a questão do acordo entre o Governo e as 
centtais siodicais com relação à reforma da previdência. 

Sen Lúcio Alcãntarn. ·············-----·--·········--········-·-·········· 
Regisb:a a posição do PT- Partido dos Trabalha--

dores sobre o acordo entre a Cut e o Governo, na ques-
tão da Previdência Social. Sen Edwudo Suplicy ............ . 

Examina a questão da extinção do sistema com
plementar de previdência dos parlamentares. Sen Ber-
nardo CabraL ·········-····-··-·········-·--------····---······--· 
PRISIONEIRO 

Apela por um tratamento mais humano aos nos
sos encarcerados. Sen Gilvam Borges. ·-········---·-·--··--·· 

PRIVATIZAÇÃO (Vide BANCOS) 

Examina a qnestão da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Sen Ademir Andrade.·····----·········-

(PRODECER III) 

Defende a aprovação do projeto que autoriza o 
Estado do Tocantins a garantir empréstimo nipo'brasiC 
leiro de apoio ao deSenvolvimento do cerrado, denomi
nado Prodecer m. Sen Leomar Quintanilba. -----··········· 

(PROER) 

Aborda a questão do Programa de Estímulo à 
Reestrutmação do Sistema Fmananceiro - PROER. Sen 

Eduardo Suplicy. ··-····-······-··-·--····------···-------
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Anuncia que solicitará informações ao Ministro 
da Fazenda sobre o Programa de Estímulo à Reestrutura
ção e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
- PROER. Sen Ademir Andrade. ··---··-··---·--··············--· 

· Criticá o Programa de Estímulo à Reestruturação 
do Sistema Financeiro- PROER. --·-··------------------

PROFESSOR (Vide SALÁRIO) 

Analisa a questão da proposta de extinção da apo
Sentadoria especial para os professores. Sen João Fran-

ça. -------------------------------------------······--··--·········--········ 

PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MíNIMA 
Refere-se ao Programa de Garantia de Reoda MÍ

nima. SenEduardo Suplicy. ----········-··········-··---------

PROGRAMA NUClEAR 

Analisa o programa nuclear brasileiro. Sen Júlio 

Campos. ···············-··························--····-----------------

PROJETO CALHA NORTE 

Aborda a questão do Projeto Calha Norte. Sen 

João Fiança. ·-······-··-··-··---------------------------· 

PROJETO DE LEI 

PLS rF! 1/96~ que Obriga os estabelecimentos co
merciais e as pessoas fíSiCas ou jurídicas a se dedicarem 
a prestação de serviços que indenizem os proprietários 
de veículos roubados ou furtados em estacionamentos 
sob soa administração ou responsabilidade. Sen Valmir 

Campelo. ······--······---········-········-····-············--······-··· 
PLS n" 2196, que dispõe sobre a criação do Dia 

Nacional dos Povos da Floresta. Sen Marina Silva. ........ . 
PLS n" 3/96, que acrescenta um artigo ao art. 161 

do Código Penal, § 4.~. Sen Marina Silva. ····-··--······---
PLS n" 4196, que altera os arts. 926, 9Z7 e 928 do 

Código de Processo CiviL Sen Marina Silva ................. . 
PLS n" 5/96, que altera os arts. 489 e 499 do Có

digo Civil. Sen Marina Silva. -----···-····--·---~--------·--··· 
PLS n" 6/96, que determina que seja incnrso nas 

penas do tipo crimioal doloso, o agenre de crime cometi
do mediante o nso de veículo automotor nas condições 
indicadas ou em área proibida pela antoridade compe--

tente. Sen Romeu Toma. ···--··-····--··---····-··---········· 
PLS n" 7/96, que dispõe sobre o Sistema de Prote-

ção aos Credores e Devedores. Sen Ernandes Amorim ... 
PLS n" 8196, que proíbe a venda de bebidas al

coólicas nos estabelecimentos comerciais situados nas 
margens das rodovias. Sen ValmirCampelo. -------··--· 

PLS n" 9/96, que acresCenta dispositivo ao art. 20 
da Lei n" 8.036190, para permitir a moVimentação da 
conta vinculada do FGTS nos casos de constituição de 
rnicroempresa por parte do trabalhador. Sen Antonio 

Carlos Valadares. ·······--······-········-····-······-··················· 
PLS n" 10196, que altera dispositivos da Lei n" 

8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
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VIII 

Constituição Fedem! e institui -nonr. para licitações e 
contratos da Administração Pública. .: "" Roberto Re-

quião. ········----··----··----··-·-··-··--·-· 
PLS J1!. 11196, que dispõe sobre o fornecimento 

gratuito de transporte coletivo urbano, em dias de elei
ções a eleitores residentes nas zonas utbanas. Sen V a!~ 

mirCampeio. ·-··-----··----··-···-·-----··-
PLS J1!. 12/96, que altera dispositivo da Lei J1!. 

8.666, de .21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui nor
mas para licitações e contratos da Administtação Públi
ca. Sen Roberto Requião. ·········--·o··--··---····-·---

PLS J1!. 13/96, que autoriza o uso do gás natnm1 
ou do gás liquefeito de petróleo (GLP) como combustí
vel para os veíenlos que especifica Sen Carlos PatroCí-

nio. ·--··-··--·--------·····----·--------··-
Examina o PLC J1!. 131/95, que trata de alterar o 

Cofins. Sen Hugo Napoleão. ·------··-·····-···---
PLS J1!. 14196, que estabelece pena para os crimes 

de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, decor
rentes de acidente de trânsito. Sen Carlos Beze!Ia. .....•... 

Defende a aprovação do PLS J1!. 18193, de sua an
toria. que antoriza o uso de gás natuml ou de gás lique
feito d; _petróleo (GLP) como combustível. Sen Carlos 

PatmciD.to. ·········-·-------·--·-------CC:~C'--
PLS J1!. 16196, que dispõe sobre a concessão de 

Seguro-Desemprego a seringueiro profissional durante o 
petíodo em que estiver impedido de exercer sua alivida-

de. Sen Nabor Júnior. ··--····-·-----·---········-
PLS J1!. 15/96, que regulamenta os planos de saú-

de. Sen Lúcio A1cãntua. ·-······-··-····-··----····-
PLS J1!. 17/96, que regulamenta os seguros-saúde. 

Sen Lúcio Alcântala. ···-········-··---··-········--·· 

PROJETO DE LEI DE PATENTES 

Analisa o Projeto da Lei de Patentes. Sen Benedi-

ta da Silva. ·················-···-·----··-··-~---·-·-
Focaliza a questão do Projeto de Lei de Patentes. 

Sen Beneditada Silva. ··--········---··-····--·-·-
Aborda a questão do Projeto de Lei de Patentes. 

Sen Roberto Requião. ···-----·------·····-----· --. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

PR J1!. 1/96, que dispõe sobre o depósito legal das 
publicações editadas pelo Senado Federal. Sen Lúcio 

Alcântala. ···-··-··--······---···-----··----·-·-
Discute o PR J1!. 2/96, que bata da contr.ttação de 

operação de credito externo junto ao BID, destiuada a fi
nanciar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecno-

logia. Sen Lauro Campos. ·------··-··-·---····---····-· 
Discute o PR J1!. 2/96, que trata da contr.ttação de 

operação de credito externo com o BID, destiuada a fi
nanciar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecno-

logia. Sen Júnia Marise. ·---··--····-----····-·--·---· 
Emenda J1!. 1-PLEN, ao PR J1!. 2196, que trata da 

contratação de crédito externo com o Bid, destiuada a fi-
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nanciar~ parcialmente? o Programa de Ciência e Tecno
logia. Sen Eduardo Suplicy. ··-··--···-·-----··-··-

Encaminha a votação do PR rf!. 219~ que trata da 
coutiatação de operação de crédito externo com o BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Ciên
cia e Tecnologia. Sen Júlio Campos ......... ·-····---··-

Encantioha a votação do PR n" 2196, que trata da 
opernção de crédito externo com o BID, destinada a fi
nanciar, parcialmeute. o Programa de Ciência e Tecno-

logia. Sen Roberto Freire·--···------··--···-
PR n" 8/96, que dispõe sobre as opernções exter

nas de natureza financeixa de interesse da União, dos Es
taâos, do Distrito Federal e dos Municípios, a que se re
fere o artigo- 52, inciso V, da Constituição Federal, de 
car.lternão-reembolsável. Sen Wa!deck Ome!as. ......... .. 

Discutindo o PR J1!. 9196; que autoriza o Estado 
do Mato Grosso a elevar, temporariamente e em caráter 
excepeioual, o seu lintite de endividamento para fins de 
eutissão, mediante ofertas públicas, de Letrns Financei
ras do Estado do Mato Grosso - LFI'EIMT, destiuadas 
ao giro de sua dívida mobiliária,. vencível Do ]2 semestre 

de 1996. Sen Eduardo Suplicy. ·----····-----------

PROJETO FÁBRICA DE ESPERANÇA 

Destaca a importância do ~eto Fábrica de Es
perança, do reverendo Caio Fábio. Sen Benedita da Sil-
va. ....... ·--··-·---·-·-·----------··---·· 

(PRO NA C) 

Apóia a ·decisão do Governo de regnlamentar a 
Lei n" 8.313/91, estabelecendo a sistemática de execu
ção do Programa Nacional de Apoio à Culmra - PRO.. 
NAC. Sen Joel de Hollanda. ······-··--····---·-----·· 

RAIVA 

69 raiva!r!:=~r:oA~~:~=~~-~ 
710 RECURSOS HíDRICOS 

712 Descreve o quadro dos recursos hídricos nacio
nais e suas cotiseqüências para o abastecimento futuro. 
Sen Teotônio VJ!ela FilbO---··-·····-··-------------

REFORMA ADMINISTRAT!V A (Vide SERVIDOR) 

237 REFORMA CONSTITUCIONAL 

811 

812 

Analisa as conseqüências da reforma constitucio
nal na econontia uacional. Sen José Eduardo Dutra. ···--

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Analisa a questão da reforma tributária. Sen Mau-

ro Miranda. ······------··--····-----------·-·· 
Apoia o surgimento da Frente Parlamentar do 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para examiuar a pro-
posta de reforma tnbutária. Sen Bernardo CabraL ......... .. 
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REGIÃO AMAZÓNICA (Vide MALÁRIA) 
Aponta os caminhos para o deSenvolvimento da 

Amazônia. Sen Bernardo Cabral ..................................... . 

REGIÃO CENIRO..OESTE (Vide 1RANSPORTE) 

REGIÃO NORDESTE 

Anuncia as reivindicações da Bancada do Nordes
te parn serem encaminhadas ao ~dente da República. 
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Sen Rona!do Cunha 

Lima. ···--··-························-····----·-------

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 

Registra o encontro ocorrido no ltamaraty, onde 
foi discutido um plano de atuação dos Governos do Bra
sil e da Venezuela, no Sentido de ampliar o relaciona
mento e as intervenções conjuntas entre os dois países. 
Sen Romero Jucá .............................................................. . 

REQUERIMENTO 

Requerimento ri' 1/96, de homenagem de pesar, 
ao ex-Presidente da República francesa, Sr. François 
Maurice Adrien Mittenand. Sen José Sarney ................. . 

Requerimento ri' 2196, de homenagem de pesar ao 
ex-Presidente da França, Sr. Frariçois Maurice Marie 
Mittemmd. Sen Eduardo Suplicy .................................... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% I/96 
e 2/96 que tratam de homenagem de pesar ao ex-Presi
dente da Fraoça, Sr. François Mitterrand. Sen Pedro Si-

mon ······················--············-····-······--····-······--··-··-
Encaminha a votação dos Requerimentos n% 1/96 

e 2/96, que tratam de homenagem de pesar ao ex-Presi
dente da Fraoça, Sr. François Mitterrand. Sen Eduardo 
Suplicy ............................................................................... . 

Requerimento ri' 4196, solicitando informações ao 
Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Ma1an, sobre benefícios 
concedidos a várias instituições finan~ pelo l'rogra
ma de Estimulo à Reestruturação e ao fortalecimento do 
Sistema Financeiro Nacional - PROER Sen Eduardo 
Suplicy ....................................................................... ;.. ... . 

Requerimento ri' 5/96;solicitando informações ao 
Ministro Chefe da Casa Civil, Sr. Clóvis de Barros Car
valho, sobre o Programa de Cmnunidade Solidária. Sen 
Eduardo Suplicy .............................................................. . 

Requerimento ri' 6196, solicitando informações ao 
Ministro da Fazenda. Sr. Pedro Malan, sobre as dívidas 
públicas dos Estados e Distrito FederaL Sen Rooaldo 

Cunha Lima.················-··-····-················-············----
Requerimento ri' 10196, solicitando uma tomada 

de contas especial no Ministério da Aeronáutica, a ser 
realizada pelo Tribunal de Contas da União, com vistas 
a analisar os procedimentos ocorridos entre o citado Mi
nistério e as empresas Raytheon Cmnpany e Líder Táxi 
Aéreo, no caso do Projeto Sivam. Sen Eduardo Suplicy .. 

Requerimento ri' 17/96, solicitando a constituição 
de comissão especial interna. para promover atualização 
e novos estudos e levantamentos sobre a abertura de 
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frentes de produção agropecuária, extrativa e de diversi
ficação da gama de inswnos industriais ou de bens aca
bados na região dos cerrados e em toda interlândia do 
Corredor de Transportes Centro-Leste, que liga o Brasil 
central e regiões adjacentes até o Oceano Pacifico ao 
Complexo Portuário do Espírito Santo. Sen José Ignácio 

Ferreira...·-········---··········-··········-··--··-··-····-············-··· 
Requerimento ff!. 18/96? solicitando informações 

ao Ministro da Fazenda. Sr. José Sena, sobre abertura de 
linha de crédito ao Estado do Rio de Janeiro, destinada à 

218 ~~~-~~--~-~-~~-~::::..~.~~~~-~-~~: 
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Requerimento n" 20/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, Sr. José Sena, sobre o convênio 
firmado entre o Banco Central do Brasil e o Estado do 
Rio de Janeiro, concernente ao process({ de terceirização 
da gestão do Banco do Estado do Rio de JaneiroS/A-
BANER.J. Sen Beuedita da Silva. .................................... . 

Requerimento n" 21/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda. Sr. José Serra. sobre a privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce. Sen José Edoar-
do Dutra. ···············-----·····-··--······-······-·-··········---····--··-· 

Requerimento n" 22196, solicitando informações 
40 ao Ministro do Planejamento e Orçamento, Sr. José Ser

-ra, sobre a libenlção do acordo coletivo entre a Codevasf 
e a Condesef. Sen José Eduardo Outra. ··············-····-··--·· 

Requerimento n" '15196, de homenagem de pesar, 40 
pelo falecimento do Sr. Lourenço Nassib Cbetbab. Sen 

· · Antonio Carlos Magalhães .............................................. . 
Reqnerimento n" 27/96, de convocação do Minis-

45 tro da Fazenda. Sr. Pedro Malan, para prestar informa
ções sobre elevação dos juroS, reajuste salarial dos servi
dores públicos e fusão dos bancos. Sen Adetuir Andra-

50 

128 

129 

131 

de.. ............................................................................. __ _ 
Requerimento n" 26/96, de homenagem de pesar 

pelo falecimento do Deputado Oswaldo Rabelo. Sen 
Joel de Hollanda. ............................................................. . 

Reqnerimento n" 28196, solicitando informações 
ao Ministro de Minas e Energia, sobre a exploração de 
ouro em Serra Pelada. Sen Adetuir Andrade. . ................ . 

Requerimento n" 31/96, solicitando informações 
ao Mioistro da Administração e Reforma do Estado, Sr. 
Bresser l'eleira, sobre a demissão de 3.800 serVidores do 
ex-Território Federal de ROI3ima. Sen João França. ...... . 

Reqnerimento n" 32196, solicitando informações 
ao Mioistro da Fazenda. Sr. Pedro Malan, sobre as medi
das de fortalecimento do sistema financeiro uacional. 

Sen Ademlr Andrade. -··-··-····-·----··--····-····----·· ... 
Reqnerimento n" 34196, solicitando informações 

ao Ministro do Trabalbo, sobre a Convenção· n" 158, da 
Organização Internacional do Trabalho. Sen Júlio Cam-

pos. ............ ----··------····------·-···-·-· 
Reqnerimento n" 35/96, de homenagem de pesar, 

ao ex-Deputado Federal Roberto Cardoso Alves. Sen 
Z70 Lúcio Alcántara .............................................................. . 

Reqnerimento n"41/95, de convocação do Minis
tro da Admioistração Federal e Reforma do Estado, Sr. 
Luiz Carlos Bresser Pereira. para prestar esclarecimen-
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X 

tos sobre a política de ~ salarial dos servidores 
públicos civis e militares. Sen Júnia Marise ....... ···----· 

Requerimento n" 42196, solicitando inforr..wões 
ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Ma1an, sobre O!"-"rn

ção financeiJ:a entre o Banco do Estado de Rondônia e o 
Proer. Sen José Bianco. .. ----------···-·----

RJO SÃO FRANCISCO 

Defende a imediata implantação do Projeto de 
Transposição de Águas do São Franl!isco. Sen Ronaldo 

Cunha Lima. ··-····---------·--·-··---····-·--····· 

(RJ) (Vide SAÚDE) 

RODOVIA 

Descreve as péssimas condições da malha rodo-
viária federaL···------------·------··· 

Apela ao Ministro dos Transportes pela duplica
ção da BR-060, especialmente no trecho Brasília/Anã-
polis. Sen V almir Campelo .................. -----·····-

Defende a aprovação do projeto que trata de ga
rantir recursos para a pavimentação asfállica da rodovia, 
Mensagemn"141, trecho Jvinhema-Navinlí. SenRamez 

Tebet. .•. ·----··--·--·-··-·---·-····--···· . 

(RR) (Vide SERVIDOR) 

SALÁRIO 

Apóia a iniciativa do Ministro Paulo Renato de 
Sonza de estabelecer um piso salarial, em todo o Brasil, 
de, no mínimo. R$300,00 aos professores do ensino fun
damental Sen Gerson Camara. ·-------··-·--··--·····---

Aborda a questão do anmento salarial do funcio-
nalismo público. Sen Ademir Andrade. -··----·····---· 

Focaliza a questão do reajuste salarial do funcio-
nalismo público. Sen Freitas Neto.··-··--··--·-----

Critica a decisão do Governo de não conceder rea
juste salarial ao funcionalismo público. Sen JoãO Fiança. •..• 

Posiciona-se a favor da Concessão do reajuste sa
latial aos servidores públicos. Sen Ademir Aodrade .......• 

SAÚDE 

Focaliza a crise da saúde em Brasília e no Entor-

no. Sen Mauro Miranda. ·---------···--·--·-···· • 
Descreveodo a caótica situação da saúde pública 

no Rio de Janeiro. Sen Benedita da Silva. •.... --··--·
Solicita providências para melhorar o atendimen-

to médico-hospitalar no País. Seo Levy Dias .................. . 

(SC) (Vide CHUVA) 

SEGURANÇA (Vide BANCOS) 

SEGURIDADE SOCIAL 

Critica docwnento sobre a seguridade social dis
tnõuído pelo Governo,. editado somente no idioma in-
glês. Sen V almir Campelo. ---····-·---····-··--······-
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SEM-TERRA 
Refere-se ao· episódio da prisão dos líderes do 

Movimento dos Sem-Terra, no Pontal do Par.mapanema. 
Sen Eduardo Suplicy. ·····--··--------·------

(SenAC) 

Registra o transcurso do cinqüentenário de funda
ção do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-
SenAC. Sen Ademir Andrade.. •.••.. __________ _ 

PoSiciona-se contrariamente à supressão da con= 
tribuição compolsória destinada ao Senac e Sesc. Sen 

Edison Lobão. ··-----·--·---·------···--··---

SENADO (Vide ACUSAÇÃO)· 

SERINGUEIRO 

Anuncia a apreSentação de projeto de lei, de sua 
autoria, que dispõe sobre a concessão de seguro-desem
prego a seringoeiro profissional durante o perfodo em 
que estiver impedido de exercer sua atividade. Sen Na-
bor Júnior ..•••..••••.• _________________ _ 

SERVIDOR (Vide CRÍTICA, SALÁRIO) 

Critica a decisão do Governador Marcelo Alencar 
de demitir servidores. Sen Beuedita da Silva. ·--··--· 

Critica o ·corte de salários e demissão de funcio
. nários pllblicos no Estado de Roraima. Sen Romero 

Jucá. ... - •• - ... ·-----·-----····-------·· . 
Denuncia a dem;ssão de servidores públicos no 

Estado de Mato Grosso. Sen Júlio Campos ..••• ----···
Questiona a opinião do Senador Romero Jucá so

bre a sitUação dos servidores púbücos do Estado de Ro-
raima. Sen Marluce Pinto. ···--------------··-··- -

Conileria a demissão de servidores públicos no 
Estado de Rnraima. Sen Romero Jncá. ··--···--·-· 

Refere-se à questão da data-base da revisão sala
rial dos servidores públicos. Sen Júnia Matise. ···-··-··· 

Denuncia o atraso do pagamento dos servidores 
públicos dos cx-Tenitórios Federais. Sen Sebastião Ro-

cha. ···-····--------·-·--------------···---· 
Protesta contra a diffcil situação dos servidores do 

ex-Território Federal do Acre. Sen Nabor Júnfor. ··---
Posiciona-se a favor da reposição salarial aos ser

vidores púbücos. Sen Sebasôão Rocha. ··--------·· 

PosicionaFse a favor da concessão do reajuste: sa~ 
larial dos servidores públicos. Sen Júnia Marise. ----

Aponta a Lei n" 7.706/88, como suporte legal à 
concessão do reajuste salarial ao fimcionaüsmo púbüco. 

SenJúnia Matise .. ·-··--·-·------------ -
Pronuncia-se sobre o ~uste salarial dos servido

res civis e militares e sobre a proposta de reforma admi
nistrativa. SenJúnia Marise.·-··---··----------·· 
(SESC) (Vide (SeoAC)) 
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SETOR SUCROALCOOLEIRO 
Registra o surgimento de Frente Parlamentar que 

se propõe a defender o setor sucroalcooleiro do País. 

Sen Leomar Quintanilha. -······-····················-··········---
Saúda o surgimento da Frente Parlamenl3r em 

Defesa do Setor~ Sucroalcooleiro do País. Sen Joel de 

Hollanda. -··················-············---··-······---

SEXO 

Manifesta-Se sobre a questão do turismo sexual, 
oQjeto de reportagem da Rede Globo no programa Fan-
tástico. Sen Emilia Fernandes . ....... ::.·-····-··----------· 

SISIEMA TRIBUTÁRIO 

Defende a aprovação daPEC n" 175/95, que trata 
do Sistema Tribulário Nacional. Sen V almir Campelo. -· 

Questiona a alta carga ttibutária vigente no País. 

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

(SIVAM) 

Solicita esclarecimentos acerca do PrQjeto Sivam. 
Sen Edtwdo Suplicy. ····-··-··-------··-···---· 

Aborda a questão do Projeto Sivam. Sen Benedita 

da Silva. ... ·-····------····-··-··------··-···-----
Ammcia que reapreSentará requerimento de con

vocação do ex-Presidente do Incta, Sr. Francisco Gra
ziano, para prestar depoimento na Supereomissao do Si
varo. Sen Antonio Carlos Valadares. ····----------··--· 

Anunciando que reapreSentará requerimento de 
convocação do ex-Presidente do Incra. Sr. Fil!DCÍSCO 
Graziano, para prestar depoimento na Supereomissão do 

Sivam. Sen Ademir Andrade. ··············-····-····--·-·--
Repudia a decisão do Presidente da Supercomis

são do Sivam de não deferir requerimento desuaauto
ria, convocando o ex-Presidente do ln~ Sr. Francisco 
Graziano, para prestar depoimento. Sen Ademir Anc!Ia-

de. ·················-····--······-··-··-·····-------··------
Repudia a decisão do Presidente da Supercomis

são do Sivam, de não atender requerimento de sua auto
ria, convocando o ex-Presidente do Incra,. Sr. Francisco 
Graziano, para prestar depoimento. Sen Antonio Carlos 

v aladares. ···-··-····--··----·-····-····--·-·-··-···-- ~ 
Aborda a questão do Projeto Sivam. ---··-·--·'··-··· 
Focaliza a questão do Projeto Sivam. Sen Eduar-

do Suplicy ............................ -··-----··-----

Focaliza a questão do PrQjeto Sivam. Sen Elcio 

Alvares. ·············-··-·-··--·-----·---··--·-- . 
Refere-se ao Projeto Sivam. Sen Antonio Carlos 

Magalhães.·········-········--······-··-···--·-·--·-··-
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Aborda a questão do Projeto Sivam. Sen Ademir 

Andrade. ···················-······-······--·-··-~-----
Lamenta fatos oconidos na Comissão do Sivam,. 

837 eovolvendo o Brigadeiro Ivan Frota e o Seoador Anto-
nio Carlos Magalhães. Sen José Samey .......................... . 

Aborda a questão do Projeto Sivam. Sen Sebas-
870 tião Rocha.······-················-······················-·-····-----
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Aborda a questão do PrQjeto Sivam Sen José 

Eduardo Dutra. ·--·····-····---····-··---······-··-·····--·--
Focaliza a questão do Projeto Sivam. Sen Emiiia 

Fernandes ................. ·-······--··-····---······--······-···-·--
Revela o resumo do depoimento que o Brigadeiro 

Ivan Frota faria na Comissão do Sivam. Sen Roberto 
Requião. ·-··········-··----··-········-·----··--·-···-· 

Aborda a questão do Projeto Sivam. Sen Lauro 

Campos. ·-················-··---------····------· 
Reporta-se ao episódio na Comissão· do Sivarn, 

envolvendo o Brigadeiro Ivan Frota e o Seoador Anto
nio Carlos Magalhães. Sen Eduardo Suplicy. ·······--······· 

Refere-se ao Projeto Sivam. Sen Osmar Dias. 
Comenta relatório da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, intitulado • A Inteligência Nacio
nal e o Sivam", entregue à Comissão do Sivam. Sen 

50 . Eduardo Suplicy. ···········--···----·--··---··--··-----····-
Aborda a questão do Projeto Sivam. Sen Sebas-

69 tião Rocha.······--····-········:·············-··----
Aborda a questão do Sivam. Sen Osmar Dias ....... . 
Refer~se ao Projeto Sivam. Sen Antonio Carlos 

123 
Magalhães. ·····--··--······-··········-·······---

(SUFRAMA) 

Destaea a importância da Suframa paxa o deSen-
123 volvimento da Amazônia. Sen Romero Jucá. ·---········-· 
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TERRAS INDÍGENAS 

Defende a aprovação do PLS n" 216 que lr3ta da 
regulamentação da atividade de mineração em terras in-

dígenas. SenJoão França. •... ·--··--········-·········-···--· 
Analisa a questão da demarcação das áreas indí-

genas. Sen Marina Silva. ···············-··········--'·----· 

Analisa a questão da demarcação de áreas indíge-

nas. Sen Marluce Pinto. ·····-··········--···---· 
Pronuncia-se sobre a demarcação das terras indí-

genas. Sen Adernir Andrade. ·····-······--------··-··--···-
Manifesta-se quanto à demarcação das terras indí-

genas. Sen Marina Silva. ·-············-··········-··········---· 

TESTE NUCLEAR 

Manifesta-se a respeito do fim dos testes nuclea
res na Frnnça, anunciado pelo Presidente Jacques Cbi-
rac. Sen Bernardo Cabrai .................................. ---·····-
(TO) 
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XII 

Descreve o quadro social e econômico do Estado 
do Tocantins. Sen Leomar Quim•ni'b.a. ......................... . 

'IRÂNSITO 

Defende a imediata aprovação do novo Código 
Nacional de Trânsito. Sen Mauro Mirnnda. ................... . 

TRANSPOR1E (Vide CRÍTICA) 

Aponta a hidrovia e a ferrovia.como fórmulas ca
pazes de resolver o deficiente sistema de 1r.IDSportes na 
região Centro-Oeste. SenJnão Rocha. ............................ . 

• 
TURISMO (Vide SEXO) 

Destaca a importância da atividade turística 
para o deSenvolvimento de Brasilia. Sen V ab.nir 

Campelo ........... --······-····-······-··-··-····-··-·--··- -
VENDAVAL 
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66 

Solicita auxílio ao Secretário de DeSenvolvimen
to Regional, pelas vítimas do vendaval do dia 23--I-%; 
que artaSOU Teresina (PI). Sen Hugo Napoleão ............. . 

Solicita auxílio ao Secretário de DeSenvolvimen
to Regional, pelas vítimas do veridaval do dia 23--1-%, 
que arrasou Teresina (PI). (Republicação). Sen Hugo 
Napoleão.················-········---··--·-------··---·· 

VIOLÊNCIA 

Reporta·se ao assassinato do ex-Major da 
851 PM, José Ferreira dos Anjos, condenado pelo as

sassinato do Procurador ~edro Jorge de Melo que 
denunciou o escândalo da mandioca. Sen Romeu 
Tuma. --····-··.:-··-··---··----··----·~--···--·--

Descreve o quadro assustador de violência e cri-
minalidade no Brasil. Sen Gilberto Miranda. ................. .. 
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ADEMJR ANDRADE 

. ~ a questão do aumento salarial do funcio-
nalismo publico. ····-----------···---····--·--··-

Lamenta o falecimento do ex-Presidente francês, 

Sr. François Miterrand. ····--······-···-----·-·-·-·-
Ammciando que reapreSentará requerimento de 

convocação do ex·Presidente do Incra. Francisco Gra
ziano, para prestar depoimento na Supercomissão do Si-
vanL ••. ·-··-··-··-·-···-··-····-··--······--·····--··--

Repudia a decisão do Presidente da Supercomis
são do Sivam de não deferir requerimento de suá auto-
ria, convocando o ex-Presidente do ln~ Sr. _Francisco 
Graziano, para prestar depoimento.···········---·---

Registta o transcurso do cinqüentenário de funda
ção do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-
SenAC.. .................. ---··------···--··--····--

Critica a posição do Governo de Roraima de pe
nalizar o funcionalismo para combater o déficit público. 
Aparte ao Sen Romero Jucá. ........................... -·---·-· 
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da cidade de Belém(PA) .............................. --······-- .. 
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Registta a vitória do socialista Jorge Sampaio nas 

eleições presidenciais de Portugal. ······----------·
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Pronuncia--se sobre a demarcação das terras indí-

genas ....................... - ......... - ... - ... ---·---:--....... .. 
Posiciona-se a favor da concessão do reaJuste sa
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cação do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan. para 
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Requerimento Di' 27/96, de convocação do Minis
tro da Fazenda, Sr. Pedro Ma!an, para prestar informa
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Requerimento Di' 28/96, solicitando informações 
ao Ministro de Minas e Energia, sobre a exploração de 
ouro em Serra Pelada .......................................... _____ .. . 

Examina a queslão da privatização da Companhia 
V ale do Rio Doce ........................ , .. _______ .,,_ ...... . 

Repudia a decisão govemamental de socorrer cer-
tos bancos falidos. Aparte ao Sen Iáder Barbalho ......... .. 

Enaltece o Governo João Albertn Capiberibe, do 
Estado do Amapá ............................................. ____ .. 

Requerimento Di' 32/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Maian. sobre as medi
das de fortalecimento do sistema fmanceiro nacional ... _. 

Descreve as dificuldades dos microempresários 
do Estado do Pará .............................................. ,. __ _ 

Ammcia que solicitará infonnações ao Ministro 
da Fazenda sobre o Programa de Estímulo à Reestrutura
ção e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacio-
nai-PROER. ................ ·--·-------· 

Aborda a queslão da quebrn do monopólio do pe-
tróleo etn nosso País.······-··-····-··-··-------····-·--· 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Refere-se ao Projeto Sivam. ··-····················-······
Lamenta o falecimento do professor Lourenço 

Cberllab ................................................. ----------
Requerimento n" 25/96, de homenagem de pesar, 

. pelo falecimento do Sr. Loutenço Nassib Cberllab .......... . 
Rebate as acusações pessoais do Senador Pedro 

. Simotl ........ ---·-··--~~------~~---····-···---······--
Desmente noticiário dos jornais de que'teoba feito 

acusações ao Ministro Pedro Malan ................... ____ .. 
Reporta-se ao episódio da venda do Banco Eco

nômico para ó ExceL Aparte ao Sen Jáder Barbalbo ........ 
Aborda a queslão do Otçamento da União. Aparte 

ao Sen Josapha! Marinho ........................ ----·-------
Refere-se ao Projeto Sivam. ...................... _ ........ . 

ANTONIO CARLOS V ALADARES 

Critica o excesso das matérias a serem apreciadas 
na convocação extraordinária. ·--····-~---··--··--.····---

Questiona a convocação extrordinária do Con-
gresso Nacional. Aparte ao Sen Josaphat Mariubo ......... . 
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Anuncia que reapresentará requerimento de con
vocação do ex-Presidente do Incra. Sr. Francisco Grn
ziano~ para prestar depoimento na Supercomissão do Si-

vaiD... ············-·-·-----·-···-··-----··-------
Repudia a decisão do Presidente da Supercomis-

são do Sivam, de não atender requerimento de sua auto
ria. convocando o ex-Presidente do Incra, Sr. Francisco 
Graziano, para prestar depoimento.··--·····-···········--·-··--

Reivindica a injeção de recursos na região Nor-
deste. Aparte ao Sen. Rona!do Cunha Uma.·········--··--··· 

Solicita transcrição nos Anais da entrevista que 
concedeu ao jornal Gazeta de Sergipe. erlição de 
14/1196, a respeito do imposto sobtê cheques.--------

PLS n2 9/96, que acrescenta dispositivo ao art. 20 
da Lei n2 8.036190, para permitir a movimentação da 
conta vinculada do FGTS nos casos de constituição de 
tuicroempresa por parte do trabalhador.---·--·-·········--···-- . 

Defende aprovação de projeto de lei de sua autO
ria. que altera o art. 20, da Lei n2 8.036, qlie cria o 
FGTS, proporcionando aos trabalhadores a possibilidade 
de se utilizarem de suas contas vinculadas entre o valor 
mínimo de R$5.000,00 e o valor máximo de 
R$10.000,00, para montagem ou instalação de pequenas 
em~-----··-·----------·----------

ARLINDO PORTO 

Questiona a convocação extiaordinária do Con
gresso NacionaL Aparte ao Sen Josaphat Marinho. ·-··-· 

Analisa o crescimento do setor editorial brasileiro 
com o Plano Real Aparte ao Sen Lúcio Alcântara. ....... .. 

Analisa a . simação do setor sucroalcooleiro do 
País. Aparte ai> Sen. Joel de Hollanda -----··--······-··-··· 

Aborda a questão da soberania da Amazônia. 
Aparte ao Sen. Beruardo Cabn!I.. .................. __________ _ 

BENEDITADASH..VA 

Associa-se à Câmara dos Depotados pela sessão 
em homenagem ao ex-Presidente~ Sr. FcaDÇois Miter-

rand ···-----------------·-····-------· _ 
Lamenta o falecimento do cantor RobJ:rto Ribeiro .. . 
Critica o governo do Prefeito César Maia. ........... . 
Analisa o Projeto da Lei de Patentes.-----------· 
Aborda a questão do Projeto Sivam.------------
Analisa o Plano Plurianual e o Orçamento para 

1996. ---~---------------------------------
Critica a decisão do Governador Marcelo Alencar 

de demitir servidores. --------------------------
Descrevendo a ca6tica sitllação da_saíide pública 

no Rio de Janeiro---··-··--··--------------· -
Requerimento n" 18196, de informações, ao Mi

-nistro da Fazeoda, Sr. José Serra, sobre abertura de linha 
de credito ao Estado do Rio de Janeiro, destinada à redu-

ção do seu quadro de pessoai .. ·---····-····---------
Requerimento n" 20/96, de informações, ao Mi

nistro da Fazenda, Sr. José Sena, sobre o convênio fir
mado entre o Banco Central do Brasil e o Estado do Rio 
de Janeiro, concernente ao processo de terceirização da 

Pág. -:. --Pág. 

ges1ão do Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA-BA-
NERJ ............. __________ --·------------ - 320 

Retrata as dificuldades por que passam os funcio-
123 nários da empresa de navegação Lloyd Brasileiro ......... .. 

Destaca a importância do Projeto Fábrica de Es
perança. do reverendo Caio Fábio.·····-··----···-·

Analisa o documento entregue ao Presidente da 
126 República. Semor Fernando Henrique Cardoso, formu-

lado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada-IPEA, pela 
241 Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, e pelo Fun-

do das Nações Unidas para a lnf'ancia-UNICEF, intitula-
do "Orçamento da Criança: Metodologia. Situação Atual 

285 e Perspectivas para 1996"------····-------·····-···--··--·· 
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Focaliza a questão do Projeto de Lei de Patentes .. 
Homenageia o jornalista Barbosa Uma Sobrinho 

pelo transcurso dos seus 99 anos de idade. ..................... . 

BERNARDO CABRAL 

Anuncia a apresentação de proposta de emenda à 
constituição-qUe trata da criação de novos Municípios .... 

PEC rf!.1196~ que trata da criação de novos Muni-
cípios.··········-··-········------·-----····-------··· .. -

Protesta contra o desperdício de água ttatada. .••..•. 
Refere-se ao estoque de dívida ativa da União. 

Aparte ao Sen. Ney Suassuna ............................ ----
Posiciona-se a favor da denubada do veto à Lei 

ri' 9.263, que ttata da possibilidade de homens e mulhe
res com mais de 25 anos, com pelo menos dois filhos vi
vos, recorrerem a bospitais públicos para solicitar espon
taneament<i a esterilização, como a ligadura de trompas e 
a vasectomia. .. ·----··············--·--·-·-·-----··-··-

Condena a decisão governamental de socorrer 
certos bancos falidos. Aparte ao Sen. Jáder Barbalbo ..... . 

Examina a questão da extioção do sistema com
plementar de previdência dos parlamentares..--------

Aborda a questão das desigualdades regionais. 
Aparte ao Sen. Ney Suassnna. ........ ---····-

Aponta os caminhos para o desenvolvimento da 
30 Amazônia.-----------------------..: _______________ _ 
30 

Aborda a questão do turismo sexual. Aparte à Sen 

47 Entilia Fernandes.···-------··-··------------------· 

69 
Assinala a importância da Suframa para o deSen-

69 volvimento da Amazônia Aparte ao Sen. Romero Jucá. 

69 

69 

279 

319 

Manifesta-se a respeito do fim dos testes nucleares 
nafumça. anunciado pelo Presidente Jacques Chirac. --

Aborda a questão do Projeto Sivam. Aparte ao 

Sen Osmar Dias. ·····----------·····---·----····-
Refere-se ao desperdício de água potável no Bra-

siL Aparte ao Sen. Teotônio VIlela Filho.----··-··-····---
Apoia o surgimento da Frente Padamentar do 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para examinar a pro-
posta de reforma ttibutária. .................................. -----

CARLOS BEZERRA 

PLS n"l4196, que estabelece pena para os crimes 
de botuicídio culposo e de lesão corporal culposa. decor-

rentes de acidente de ttânsito ••. ·-··------··-········-······-·· 
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Refere-se à reforma agtária. Aparte ao Sen. 

Eduardo Suplicy. ··-········--····-··········----······-······-··---. 
Parecer n< 17/96-Comissão de Assuntos Econô-

micos, sobre o Ofício S n< 75/95 (rt< 3.478175, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, en
caminhando solicitação do Governo do Esrado do Mato 
Grosso para emissão de Letias Fmaoceirns do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso - LFI"EMT, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no 1• semestre de 1996·-···---------

CARLOS PATROCÍNIO .. 
Cooclama os Seoadores pela derrubada do veto 

presidencial à lei que instituiu o planejameoto familiar ... 
PLS n< 13/96, que autoriza o uso do gás oatural 

ou do gás liquefeito de petróleo (GLP) como combustí
vel para os veículos qoe especifica.·---··--····--··--··--· 

Assinala a posição cootr.iria de bancada da Ama
zônia à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
Aparte ao Sea Ademir Andrade. ....... .,., .. ., .. ., •• .,.,., .. .,.,.,.,. 

Defende a aprovação do PLS rt<l8/93, de sua an
toda, que autoriza o uso de gás oalural oo de gás liqoe
feito de petróleo (GLP) como combustíveL --------······---

. Defende a implementação efetiva do Proálcool e 
do Programa da Borracba - PROBOR, pam garantir a 
geração de empregos no País. Aparte ao Sea Lcomar 

Quintanilha ...................... -----··-··-··--··-----------··· 

CARLOS WILSON 

Aborda a questão do PrQjeto de Transposição das 
Águas do São Francisco. Aparte ao Sea Ronaldo Cooha 

Lima, ··-····-··--······-··············-········-····--··--···---··· 
Refere-se à questão do Orçamento Geral da 

União. Aparte ao Seo. José Roberto Arruda------··-----· 
Lamenta o falecimento do Deputado Oswaldo Ra-

belo.··--····-····-······-····----······-··--··--··---------· 
CASllDO MALDANER 

Reporta-se às chuvas torrenciais que atingiram o 
Estado de Santa Catarina no final do ano. -··-----··--····-· 

Comenta matéria do joroalista Ruy Fabiano, pu
blicada no Correio Braziliense, edição de 31112195, in
titulada "Vera Fischer e Rafael Rabello. Tmgédia Cari<>-

caem Dois Tempos ... ····-------··--··--------·-
Aponta os prejuízos causados à indústria fosforei

ra nacional com o crescimento da importação de fósfo-

ros. ······················-··········-······-------····-··--n••·-··-··-
Aborda a questão do Projeto de Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Aparte ao Sen. José R<>-

berto Arruda.··-··--····----·········--··---······---··--········· 
Comenta artigo publicado no Correio Brazilieo

se, edição de 2111196, intitulado "Dor arma contra o pó", 
de autoria da poetisa goiana Mada Abadia.·----··--·····.--· 

Aborda a questão do PrQjeto Sivam. Aparte ao 

Seo. Osmar Dias. ......• ·-··--········--··-··-······----·-·-· 
Manifesta-se a respeito do reflexo na economia 

nacional da importação de diversos produtos .•........... :: __ . · 
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Aborda a questão da importação de produtos. 

Aparte ao SeiL Osmar Dias. ···-···························--··········· 

COUTINHO JORGE 
Aborda a questão do Orçamento da UDião •.•. ., ••••••• 

DARCY RIBEIRO 

Parecer n< 5/96-ComisSão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a PEC n< 61/95. {n< 182/94, na ori· 
gem), que peonite a admissão de professores técnicos e 
cientistas estxangeiros~ pelas universidades brasileiras e 
concede autonomia às instituições de pesquisa científica 
e tecnológica.·--····--········------------··---··---······· 

Parecer n< 8196-Comissão de Educação e da Comissão 
·de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as emen
das apreSentadas na discussão suplementar, ao Subs
titutivo do Senado ao PLC n< 101/93 (n" 1.258/88, na 
origem), que fixa diretrizes e bases da educação na
cional. 

Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen. · 

Hugo Napoleão. .. ---····-······-····-··-······--····-··-····-··-··-

EDISON LOBÃO 

Examina denúncias de corrupção no Governo ...•..• 
Revela documento da Associação Maranheose de 

Empregos de Obras Públicas qoe trnta do pl~amento 
e viabilização de núcleos agrícolas em todo o teait6rio 
nacionaL ...... --········-··········---········----··---··------··· 

Aborda a questão da demarcação das !eiras indí-

genas. Aparte à SeiL Marina Silva. ··--········---·-··--··--· 
Posiciona-se contrariamente à supressão da con

tribuição compulsória destinada ao Seoac e Sesc. ---
Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Seo. 

Hugo Napoleão.---------------------------------

EDUARDO SUPUCY 

Requerimento n< 2196, de homenagem de pesar ao 
47 ex-Presidente da França, Sr. François Maurice Marie 

Miterrand. ········--··---····-······-··-····-······----······---··· 
Encaminha a votação dos Requerimentos rf!' 1/96 

e 2196, que II3tam de homenagem de pesar ao ex-Presi-
87 dente da França, Sr. François Mitemmd. ·····---······-······· 

Solicita esclarecimentos acerca do Projeto Sivam. 
Destaca a iniciativa do Ministro Paulo Renato de 

520 Sooza de estabelecer um piso slllaiial de R$300,00 a to
dos os professores do ensino fundamentaL Aparte ao 

SeiL Ney Suassuoa. ····-----------····---·------··----··· 
738 Homenageia postumamente o ex-Presidente da 

Fiança, Sr. François Mitemmd. .......... ., .......... ., .... ., .. ---··· 
Examina o caso da liberação de recmsos feitos 

145 pelo Banco Central por conta do Prograrua de Estimulo 
à Reestruturação e ao Fortalecimeoto do Sistema Fman-

894 ceiro Nacional .... ·-··-----------··---··-··-----···-········· 
Requerimento n< 4196, solicitando informações ao 

891 Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre beoeficios 
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concedidos a várias instituições financeiÍaS pelo Progra
ma de Estímulo à Reestruturação e ao fortalecimento do 
Sistema Fmanceiro Nacional- PROER. ···-----·········· 

Requerimento n" 5/96, solicilando infonnações ao 
Ministro Chefe da Casa Civil, Se. Qóvis de Barros Ca!:
valho, sobre o Programa de Comunidade Solidária. --~-· 

Analisa a questão do Projeto Sivam. Aparte ao 

Sen. Pedro Simon ..... - ... ·····-·······························---
Abonla a questão da política agríCola. .................. . 
Refere-se ao Projeto Sivam. Aparte ao Sen. Ney 

Suassuna. ................................................ --··----·-
Focaliza a questão do Projeto Sivam. .................. :. 

J' 

Requerimento n" UY96, solicitando uma tomada 
de contas especial no Ministério da Aeronáutica, a sec 
realizada pelo Tribunal de Contas da União, com vistas 
a analisar os procedimentos ocorridos entre o citado Mi~ 
nistério e as-empresas Raytheon Company e L!dec Táxi 
Aéreo, no caso do Projeto Sivam. .................................... . 

Parecer oral ao PLC ri' 124/95-Complemcntar, 
que institui fonte de custeio pam a manutenção da Segu
ridade Social, na foma do § 4" do art. 195 da Constitui-

ção Feder.!L ···········-··------··-··---------····----····· 
Discute o Oficio n" Sr73/95, que tiata da contrata-

ção de opernção de credito entre o Governo do Estado 
do Espírito Santo e a Companhia Vale do Rio Doce-
CVRD ....................................................................... __ 

Refere-se ao Programa de Garantia de Reoda Mí-
nima. .. ·-········-·······----····--··---··---··--·····----------· 

Registra a posição do PT-Pamdo dos TrabaJhado. 
res sobre o acordo entre a Cut e o Governo~ na questão 
da Previdência Social. ...................................................... . 

Aborda a questão do PrQjeto Sivam. Aparte ao 
Sen. Lauto Campos ... ·--··-

Homenageia o Dr. Barbosa Lima Sobrinho pelo 
traoscurso dos seus 99 anos de idade ............................. . 

Analisa a questão do desemprego· nq.País ............ . 
Reporta-se ao episódio na Comissão do Sivam, 

envolvendo o Brigadeiro Ivan Frota e o Senador Anto-
nio Ca!:los Magalhães ................................................... _ 

Abonla a questão do Projeto de Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional Aparte ao Sen. José Ro-

berto Arruda.······-··--··----····-··--··········-··············-··-· 
Abonla a questão do Programa de Estímulo à 

Reestruturação do Sistema Finananceiro- PROER. ....... . 
Comenta relatório da Sociedade Brasileira pam o 

Progresso da Ciência, intitulado "A Inteligência Nacio
nal e o Sivam",. entregue à Comissão do Sivam. ···--··-··· 

Emenda ri' 1-PLEN, ao PR n" 2196, que tiata da 
contiatação de credito externo com o Bid, destinada a fi
nanciar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecno-
logia. .......................................................................... _ ... -

Refere-se ao episódio da prisão dos líderes do 
Movimento dos Sem-Terra, no Pontal do Paranapanema. 
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Discufind() o PR ri' 9/96, que autoriza o Estado 
do Mato Grosso a elevar .. temporariamente e em carâter 
excepcional, o sen limite de endividamento pam fins de 
etuissão, mediaote ofertas públicas, de Letras Fmancei
= do Estado do Mato Grosso - LI'TEIMT, destinadas 
ao giro de swi dívida mobiliária. vencível no 1• semestre 
de 1996 .............................. ~ ...... _---···--------- -

Refer~He ao desemprego no País. Aparte ao Sen. 
Hugo Napoleão ................................. --········-····----··-·· 

ÉLCIO ÁLVARES 

Focaliza a questão do l'rQjeto Sivam. ......... : ......... . 
Discute o Oficio ri' Sn3t95, que trata da contrata

ção de operação de credito entre o Governo do Estado 
do Espírito Santo e a Companhia Vale do Rio Doce-

CVRD. ······-----··-----··-- ----···--
Aborda a questão do Projeto Sivam. Aparte ao 

Sen. Eduardo Suplicy ...................................................... . 

EMÍLIA FERNANDES 

Questiona o veto presidencial à Lei que instinri.il c 
planejamento fatuiliar. Aparte ao Sen Cal:los Pattocínio. 

Focaliza a questão do Projeto Sivam. ···············-·· 
Critica a posição do Govemo pela não-concessão 

de reajuste salarial ao funcionalismo público da Unilio. 
Aparte ao Sen. Freitas Neto ........................................ _ .. 

Homeoageia o Dr. Barbosa Lima Sobrinbu pelo 

transcnrso do seu 99" aniversário. ---------------
Manifesta-se sobre a questão do turismo sexual, 

objeto de reportagem da Rede Globo no programa Fan-
tástico ........ : .................................................................... . 

EPITÁCIO CAFETEIRA 

Analisa a problemática dos tr.msportes no Bxasil. 

Aparte ao Sen. João Rocba. .............. -···························-
Apoia a implantação de uma política de deSen

volvimento regional destinada a socorrer as regiões mais 
carentes_ Aparte ao Sen. Leomar Quintanilha. ········-··--

ERNANDES AMORIM 

PDL n" 1196, que susta os efeitos do Decreto n" 
1.639/95 e da Resolução ri' '12195 do BNDES, rujos dispo
sitivos detennin.am a desestztizaçãn mediante a dissolução 
da Companhia de Navegaç!lo Uoyd Brasileiro- Uoydbr.is. 

------·----
Critica o pronunciamento do Senador Romero 

Jucá sobre a administração do ex-Govemador de Rorai
ma. Sr. Ottomar Pinto. Aparte à Sen. Marluce Pinto. ··-·· 

PLS n" 7/96, qne dispõe sobre o Sistema de Prote-
ção aos Credores e Devedores.-·---·---··-------·· 

Parecer ri' 7196-Comissão Diretora, que dá reda
ção final ao PR n" 3196, que trata de contxatação de ope
ração de crédito entre o Governo do Estado do Espítito 
Santo e a Companhia Vale do Rio Doce, no valor de 
R$3. 791.344,56, destinados ao atendimento de projetos 
nas áreas de Saúde e Justiça. ........................................... . 
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ESP!RIDIÃO AMIN 

Retrata o quadro de dificuldades das instituições 
púbücas de ensino superior ............................................... -

Critica a política agrícola nacional. ....................... . 
Aborda a questão do Projeto Sivam. Aparte ao 

Sen. Eduardo Suplicy ....................................................... . 

FERNANDO BEZERRA 

Analisa os prós e contras do Plano Real ............... . 
Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen. 

Hugo Napoleão. ···--············-······-········--···-···: .............. ~ ,. 
FLAVIANO MELO 

Apela ao Ministério da Saúde pela erradicação da 

raiva canina no Estado do A=. ·"·-····--··-··"~~----······· 
FRETAS NETO 

Focaliza a questão do reajuste salarial do funcio-
nalismo público ................................................................ . 

GERALDO MELO 

Enfatiza a ação devastadora das altas taxas de ju-
ros. Aparte ao Sen Fernando Bezerra. .............. : .............•. 

Aborda a questão do Projeto Sivam. Aparte ao 
Sen. José Eduardo Dutra. ................................................. . 

GERSON CAMA TA 

Apóia a iniciativa do Ministro Paulo Renato de 
Souza de estabelecer um piso salarial. em todo o Brasil, 
de, no mínimo, R$300,00 aos professores do ensino fun-
damental.······-··-······-················-················-·····-····-·-· 

Aborda a questão da violência no triinsito. Aparte 
ao Sen. Mauro Mirnnda. ................................................... . 

GILBERTO MIRANDA 

Analisa o papel dos derivativos nos mercados 
mundiais globalizados ...................................................... . 

Descreve o quadro assustador de violência e cri-

tuinalidade no Brasil. ·-----············--··----··--··-----· 

GILVAMBORGES 

Apela por um tratamento mais bumano aos nos-
sos encarcerados .............................. ---······-··--····----· 

GUILHERME PALMEIRA 

Faz um retrospecto do primeiro aniVersáriO do 
Governo Fernando Henrique Cardoso ............................. . 

HUGO NAPOLEÃO 

Reporta-se à sua participação como Observador 
Parlamentar, na 50'- ASsembléia-Geral da ONU, realiza-

da etn New Y ork. ·---------··--····--··----··---· 
Examina o PLC n" 131/95, que II3ta de alteiar o 

Cofins ........................................................... --····---·-· 
Solicita auxilio ao Secretário de Desenvolvimento 

Regional, pelas vítimas do vendaval do dia 23-1-96, que 
an:asou Teresina(Pl) ......................................................... . 
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Aborda a questão da participação dos Ministros 
de Estado nas campanhas eleitorais .................................. . 

Solicita auxílio ao Secretário de Desenvolvimento 
Regional, pelas vítimas do vendaval do dia 23-1-96, que 
anasou Teresina(PI). (Republicação) ............................... . 

Retrata o quadro de desemprego no País ............... . 

HUMBERTO LUCENA 

Homenageia postumamente o ex-Presidente da 
França, Sr. François Mitemmd. Aparte ao Sen Eduardo 
Suplicy .............................................................................. . 

Homenageia postumamente o ex-Presidente da 
- França, Sr. François Mitemmd Aparte ao Sen. Eduardo 

Suplicy. (Repubücação) ................................................... . 
Abordando a questão do endividamento dos Esta

dos e Municípios. Aparte ao Sen Ronaldo Cunba Lima. •. 
Refete·se à falência dos baocos. Aparte ao Sen. 

Ronaldo Cunha Lima. ....................................................... . 
Aborda a questão do Projeto de Transposição das 

Águas do São Francisco. Aparte ao Sen. Ronaldo Cunha 
Lima. ................................................................................. . 

Critica a posição do Govemo pela não-concessão 
de re<ijuste salatial ao funcionalismo público. Aparte ao 
SeiL Freitas Neto .. ·-············-··········-······..;:····--··--······-· 

Defende a aprovação da PEC n" 25195, que trata 
de modiffcar o procedimento de análise e discussão das 
propostas de emenda à Constituição ................................ . 

íRIS REZENDE 

Critica a decisão do Govemo de injetar bilbões de 
reais em banco falidos. Aparte ao Sen. Jáder Barbalbo .... 

JÁDER BARBALHO 

Parecer~ 10196-Comissão de Coostituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre a PEC n" 68195 (n" I 63/95, na ori
gem), que altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional 

de Revisão ~ 1194. ·--··········---··-----·······----············· 
Reporta-se ao epiSódio da veoda do Baoco Eco

nôtuico para o Excel, envolvendo o Senador Antonio 

Carlos Magalhães. ··--········----······---.,.··------.,.------
Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen. 

Hugo Napoleão.-··---····------····----···-··--------· 

JEFFERSON PERES 

349 Enaltece a administração do Ministro Paulo Rena-
to de Souza. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ..................... . 

Pronuncia-se quanto a questão do municipalismo. 
Parecer~ Ilf96..Cotuissâo de Constituição, Justi

ça e Cidadania, sobre o Requerimento Ii' 3196, do Sena-
247 dor Antonio Carlos Valadares, que trata de recurso à de

cisão tomada na reunião coujunta das Comissões de As--
721 suntos Econôtoicos, Relações Exteriores e Defesa Na

cional e de Fi""'li••çã<> e Cootro!e, realizada no dia I 0.. 
1-96, sobre o requerimento de sua autoria, de convoca-

819 ção do Sr. Francisco Grazziano ....................................... .. 
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Retn!ta o quadro político nacional ........................ . 

JOÃO FRANÇA. 

Defende a aprovação do PLS ri' 216 que ttata da 
regulamentação da atividade de IllÍliel:aÇãO em ternts in-
dfgenas. ........... _ .................. ---··----·--·-··--

Abo!da a questão do Projeto Calha Norte. .......... . 
_Apela ao Governo pela enadicação da malária na 

Amazoma. ····-········-········--···----··-·----·-
Critica a decisão do Governo de não conceder 

reajuste salarial ao funciooalismo público ...................... . 
Requerimento ri' 31/96. solicitando informações 

ao Minislro da Administração e R<!orma do Estado, Sr. 
Bresser Pereira, sobre a demissão de 3.800 seividores do 
ex-Tenitório Federal de Roraima. .................................. . 

Abon!a a questão do Orçamento da União. Aparte 

ao Sen. Josapbat Marinho. ···-········---··-····-----··---· 
Abo!da a questão das desigualdades regiooais. 

Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ·····-····-······-··-··---
Aponta o quadro dramático da educação nacional. 
Aoalisa a proposta de emenda coustitucional que 

txata do Fnndo de Estabilização Fiscal- FEF ............... . 
Aoalisa a questão da proposta de extinção da apo-

Sentadoria especial para os professores ......... ·--·----· 

JOÃO ROCHA 

Aponta a hidrovia e a ferrovia como fónnulas ca
pazes de resolver o deficiente sistema de transportes na 
Região Centro-Oeste .......... --··-····-·····--·-·---

Parecer n-2. !~omissão de Assuntos Econô-
micos, que ttata da contxatação de operação de credito 
exremo, entre o Estado do Tocantins e o Progrnma 
Nipo-Brasileiro para o Desenvol~nto dos Cerrados· 
PRODECER ill, no valor de R$34.000.000,00 ............... . 

JOEL DE HOll.ANDA 

Requerimento ri' 26/96, de homenagem de pesar 
pelo falecimento do Depntado Oswaldo Rabelo ............. . 

Homenageia postumamente o ex-Depntado Os-
waldo Rabelo.................................................. . 

Apóia a decisão do Governo de reguliunentar a Lei 
ri' 8313/91, estabelecendo a sistemática de execução do 
Progrnma Nacional de Apoio à Cult!IIa-PRONAC. ........ . 

Saúda o surgimento da Frente Parlamentar em 
Defesa do Setor Sucroalcooleiro do País ......................... . 

Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen. 

Hugo Napoleão. ·----······--·--··--·····-·--··-·--·---· 

JONAS PINHEIRO 

Solicita a remodelação de sen gabinete de trabalho •.. 
Lamenta o falecimento do empresário Ney Bi· 

ttencourt, Presidente da Agrooeres. ·---·-··--··-·-·· 

JOSAPHATMARINHO 

Questiona a convoCação.exiiaordinári3. do Con-

gresso Nacional.·--··------·--·······-···-··----·--· . 
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.851 Lamenta a morte do Sr. Ênio Silveira. Aparte ao 

Sen. Lauro Campos ......................... ------·········· 
Lamenta o falecimento do professor Sílvio Au-

gusto de Bastos Meira. ......... ----········-······--····-----
59 Focaliza a questão do Orçamento da União. , ...... 
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Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen. 
Hugo Napoleão.··-··-··········---······················-········-······ 

JOSÉBIANCO 

Requerimento ri' 42/96, solicitando informações 
ao Minislro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre opera
ção fmaoceira entre o Banco do Estado de Rondônia e o 
Proer ........................................ : ........................... __ _ 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 

. ~sa as matérias constantes da convocação ex-
traordinária. ······--··--··-----··----··--··-·---··--

Refere-se ao Projeto Sivam. Aparte ao Sen. Ney 

Suassuna.. -------······--······-----··-----
Analisa as conseqüências da reforn:lã constitucio-

nal na economia nacional. ··-··-·-·--··------· __ 
Requerimento ri' 21/96, solicitando informações 

ao Minislro da Fazenda, Sr. José Serra, sobre a privati
zação da Companhia V ale do Rio Doce,····---··--··--···· 

Requerimento ri' 22/96, solicitando informações 
ao Minislro do Plan<;jamento e Orçamento, Sr. José Ser
ra, sobre a liberação do acordo coletivo entre a Codevasf 
e a Condesef .............................................................. _. 

Abo!da a questão do Projeto Sivam. ................... . 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Requerimento n• 17/96, solicitando a constituição 
de comissão especial interna, para promover atualização 
e novos estudos e levantamentos sobre a abertura de 
frentes de produção agropeeuária, extiativa e de diversi
ficação da gama de insmnos industriais ou de beus aca
bados na região dos cerrados e em toda interlândia do 
Couedur de Transportes Centroleste, que liga o Brasil 
Ceniial e regiões adjacentes até o Oceano Pacífico ao 
Complexo Portuário do Espírito Santo ......... -····--········ 

Parecer oral, ao Offcio ri' S/73/95, que txata de 
operação de credito entre o Governo do Estado do Espí
rito Santo e a Companhia Vale do Rio Doce, no valor de 
R$3.791.344,56, destinados ao atendimento de projetas 
nas áreas de saúde e justiça.: ....................... : ................ . 

Parecer ri' 2Q/96-Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sObre a PEC ri' 1/96 (PEC ri' 48-C/95, 
na origem), de iniciativa do Deputado Cnnha Bueno e 
outros, que dá nova redação ao inciso ll do art. 192 da 

Constituição Federal ··················---··--··--······-········--
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JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
Analisa as matérias constantes da convocação ex-

traordinária. Aparte ao Sen José Eduanio Dutra. ............ . 
Focaliza a questão do Orçamento Ger.d da União. 
Descreve o quadro caótico da educação nacional.. 
Analisa a questão da extinção das apoSentadorias 

especiais. Aparte ao Sen Bemanlo Cabral ....................... . 
Abo<da a questão do Otçamento da União. Aparte 

ao Sen Josapbat Marinho ........................................ __ 

JOSÉSARNEY 

Antmcia a pauta da conv~ extraotdinária do 

Congresso Nacional. ······-------··--····----···--
Requerimento "d' 1/96, de homenagem de pesar, 

ao ex-Presidente da República Francesa, Sr. François 
Maurice Adrien Miterrand ............................................... . 

Lamenta fatos ocorridos na Comissão do Sivam, 
envolvendo o Brigadeiro Ivan Frota c o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães ...... ·-··------······-···· .. -·--·---

Rebate as criticas assesladas à sua pessoa pelo Se-
nador Pedro Simon ................................... ------····-··-· 

Defende-se de acusações feilaS à sua pessoa pelo 
Senador Pedro Simon ....................................................... . 

JÚLIO CAMPOS 

Denuncia a demissão de servidores públicos no 
Estado de Mato Grosso.·-------··----------····-· 

Destaca a importância da heveicultura para os 
agricultores m&o-grosSenses ........................................... . 

Defende a aprovação de projeto de lei de sua au
toria, que traia de tornar obrigatória a utilização de dis
positivos eletrônicos de segurança nas agências bancá-
rias.·····---····-··-··········----·--·--·-·-·-·--··---

Analisa o programa nuclear brasileiro.·····---
Condena a deterioração da Cinemateca Nacional .• 
Encaminha a votação do PR ~ 2196, que trata da 

contralação de operação de crédito extemo com o BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Ciên-

cia e Tecnologia ····-------··-····------·-·····-······-·-
Deslaca a importância da construção civil na polí-

tica nacional de empregos.·-··-------·····::~----··-·--
Requerimento "d' 34196, solicilaodo informações 

ao Ministro do Tillbalho, sobre a Convenção "d' 158, da 
Organização Internacional do Trabalho ........................... . 

JÚNlA MARISE 

Refere-se à questão do analfabetismo no Brasil. 
Aparte ao Sen Ney Suassuua. ............................ ____ _ 

Homenageia postumamente o ex-Presidente da 
França, Sr. Frnnçois Miterraod ........................................ . 

Refere-se à questão da dala-base da revisão sala-
rial dos servidores públicos ............................... ---

Coodena o quadro dramático dos desempregados 
no País .............................. --............... ---

Aborda a questão da reforma da previdência. ....... . 
Posiciona-se a favor da concessão do reajuste sa~ 

1arial dos servidores públicos._ ............... --.. ---·-· .. . 
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Registra o recebimento de documento do Sin~ 
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e 
Tecelagem do Estado de Minas Gerais, no qual re~ 
lata as conseqüências perversas da atual política 
económica. ············-············--···-··---··------------· 

Discute o PR "d' 2196, que traia da contralação de 
operação de crédito externo com o BID, destinada a fi
nanciar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecnolo-
gia. .................................................................................... . 

Aponta a Lei "d' 7.706/88, como suporte legal à 
concessão do reajuste salarial ao funcionalismo público .• 

Pronuncia-se sobre o reajuste salarial dos servido-

39 
res civis e militares e sobre a propoSia de reforma admi· 
nistrativa. -··········-······················-············-············-··-··-· 

Requerimento "d' 41/95, de convocação do Minis-
tro da Administração Federal e Reforma do Eslado, Sr. 

40 Luiz Carlos Bresser Pereix;l, para preslar esciaiecimen
tos sobre a política de reajuste salarial dos servidores pú-

267 blicos civis e niilitares. ·········-··------------------· 
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Refere-se à questão da fusão dos bancos. Aparte 
ao Sen Adernir Andrade ................................................... . 

Aborda a questão do Projeto Sivam. .................... .. 
Discute o PR "d' 2196, que traia da contra1ação de 

operação de crédito externo junto ao BID, destinada a fi
uanciar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecnolo-
gia. .................................................... ________ _ 

Registra matéria publicada no Correio Brazilien
se, do jornalista Rubem Aze.edo Lima, que traz graves 
acusações a respeito do Banco Excel. .............................. . 

Aborda a questão da desvalorização do real frente 
ao dólar ....................................... ----------------· 

Cririca o metrô de Brasília. .. - .............................. . 
Refere-se ao desemprego no País. Aparte ao Sen 

Hugo Napoleão ................................................................. . 

LEOMAR QUINTANILHA 

Descreve o quadro social e econômico do Eslado 
do Tocantins ....................... ------....... _ .. _ .. ___ _ 

Registra o surgimento de Frente Parlamenlar que 
se propõe a defender o setor sucroalcooleiro do País ...... . 

Critica a política nacional de juros altos ................ . 
Defende a aprovação do projeto que autoriza o 

Es1ado do Tocantins a garantir empréstimo nipo-brasi
leiro de apoio ao deSenvolvimento do cen'ado, denomi-
nado Prodecer m ................................ ___________ _ 

LEVYDIAS 

Solicita providências para melhorar o atendimen-
to médico-hospitalar no País ............................................ . 

307 
LÚCIO ALCÂNTARA . . . __ 

307 Critica a edição sucessiva de medidas provis6rias. 
Aparte ao Sen Ney Suassuna. ........................................... . 

408 Reclama a injeção de recursos na área sociaL ...... . 
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PR rf' 1/96, que dispõe sobre o depósito legal das 
publicações editadas pelo Senado FederaL------------···· 

Aborda a questão do acordo entre o Governo e as 
· centrais sindicais com relação à reforma da previdência.. 

Assinala a queda da taxa de mortalidade infantil 
em 1995 DO Estado do Ceará.---------------------·_ 

Analisa a Política Agrária NacionaL ....... --------· 
Refere-se à apreensão do livro do Dr. Gub!er, so

bre a vida do Presidente francês, Sr. François Mitemmd. 
Lamenta o falecimento do professor AdersoD Mo-

reira da Rocha. ·······-··········-··--·--·-···-----·---
Aborda a questão do excelente desempenbo do 

setor editorial brasileiro com o P1aíio Real------------
Aborda a questão da soberania da Amazônia. 

Aparte ao Sen Bernardo Cabrnl .•.... -------·------------· 
Requerimento rf' 35/96, de homenagem de pesar, 

ao ex-Deputado Federal Roberto Cardoso Alves.--
PLS rf' 15196, que regulamenta os plaaos de saú-

de .• -----------------------·-·--·---------------- . 
PLS rf' 17/96, que regulamenta os seguros-saúde. 

LUIZ ALBERTO OUVEIRA 

Parecer rf' 1196-Comissão Diretora, que dá reda
ção final ao PR rf' 132/95, que autoriza a emissão de Le
tras Fmanceitas do Tesouro do Mullicípio- LFIM-SP, 
pela Prefeitura do Mullicípio de São Paulo. ··---------------

MARINASll.VA 

Analisa os grnves problemas que enfrenta o Esta
do do Rio de Jaaeiro. Aparte à Sen Benedita da Silva. .... 

PLS rf' 2196, que dispõe sobre a criação do Dia 
Nacional dos Povos da Floresta.····--·-·------------

PLS rf' 3/96, que acrescenta um artigo ao art. 161 
do Código Penal, § 4". ---------------------·-··-----------

PLS rf' 4196, que alteta os arts. 926, 927 e 928 âo 
Código de Processo Civil. ··-------··-------·-··----·-····-····· 

PLS rf' 5196, que a1teta os arts. 489 e 499 do Có-
digo Civil .•.................... ------------·-------······--·-----·-

Analisa a questão da demarcação das áreas indí-
genas. _________ ·--·-------------------·-····-:·------------

Comenta artigo assinada por Oded Grajew, intim
lada "Quem lucrn com o trabalha infantil", publicada na 
Folha de S. Paulo, edição de 8-1-96·----------·------

Critica a má administração do Ministro da 
Agricultura, Sr. Andtade Vieira. Aparte ao Sen Os-
mar Dias.·-------·--·-·--··--·-·-·--··-·--- _ 

Comenta artigo publicado DO jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 13-1-96, intitulado "Btasil trata de es
quecer Cbico Mendes", da lavrn do escritor Antonio 
Callado. ········--······---------------__ .c: ••• _; _____ -

Questiona o veto presidencial à Lei que insti
tuiu o. p_lanejamento familiar. Aparte ao Sen Carlos 

Patrociruo. ···-··------·--·-------····--···-
Refere-se aos problemas de abastecimento de 

água. Aparte ao SeD Teatonio Vilela Fdba ......... ·-·-·-··--·-· 

Pág. --
Refere-se ao episódio da prisão dos líderes do 

'137 Movimenta dos Sem-Terra, DO Pontal da Patanapanema. 
Aparte ao Sen Eduardo Suplicy ...... -·--····-------------··· 

313 Refere-se à questão da recapturação dos assassi-
nos de Cbico Mendes. Aparte ao Sen Romeu Toma..-.... 

313 MaDifesta-se quanto à demarcação das tenas indí-

510 genas. -------------------------------------
Aborda a questão da improbidade administtativa 

663 da Govemador do Acre, Sr. Orleir Cameli. ···········------

866 MARWCE PINTO 

866 Analisa a questão da demarcação de áreas indíge-

nas.---------·------------------······---
875 Questiona a opinião do_ Senador Romero Jucá so-

bre a situação dos servidores públicos do Estado de Ro-

877 taima. -·-·-----·-----·------··------·-··--·--------------
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Defende a imediata aprovação do novo Código 
Nacional de Trânsito ........... --········--········----------

Focaliza a crise da saúde em Brasília e no Entor-
no. ·------··----····---········-··-

Critica a política de transportes DO Estada de 

Goiás.----------------------····---------------·--------
Analisa a questão da reforma tributária.--------

NABOR JÚNIOR 

Reparta-se à sua participação na Delegação de 
Observação Padamentar aos trabalhos da 50" Sessão da 
Assembléia Geral das Nações UDidas, realizada em 

Nova Iorque.---·-······-······--······-··-'·-······················----
Protesta contta a dificil siruação dos servidores do 

ex-Território Federal do Acre..·-····-··-····-····-········----
PLS rf' 16/96, que dispõe sabre a concessão-de 

Seguro-Desemprego a seringueiro profissional dntante o 
perioda etn que estiver impedida de exeroer sua ativida-

de. -·--------·-··----------------·----------·---------
Anuacia a apreSentação de projeto de lei, de sua 

autoria, que dispõe sabre a concessão de seguro-desem
prega a seringueiro profissional dur.ante o perioda em 
que estiver impedida de exeroer sua atividade. ------···· 

Aponta a importância da Zona Franca de Maoaus 
para a deSenvolvimento da região. Aparte ao Sea Ro-
mero Jucá. ···---······--······-------··----------··-···· 

NEY SUASSUNA 

Co~nta matéria da revista Veja que trata do per-
li do btasiletto. --------------···----------------

Critica a uso abusivo das medidas provisórias •.... 
Destaca a reformulação do Ministério da Educa

ção que destiaou maior parcela de recursos ao ensino 

fundamental. --·-------------------------·---
Examina o Orçamento da União para 1996·-·----
Aborda a questão da Projeta Sivam. .... ;······-······-
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Refere-se à falência dos bancos. Aparte ao Sen 

Ronaldo Cunha Lima.---··· .. ·······-······-----··-·'"'········· 
Focaliza a questão do Projeto de Transposição 

das Águas do São Francisco. Aparte ao Sen Ronaldo 

Cunha Lima.---··-------··----···-··---·-- . 
Descreve as péssimas condições da malha rodo-

viária federal...-··········------··-··------·-·-·······-· 
·- Analisa a questão do estoque de dívida ativa da 

Umao. ·-······---·-·-··----··--····--··-----······ 
Abonla a questão do Projeto de Lei de Parentes. 

Aparte à Sen Benedita da Silva. ........... -····-----· 
Critica a decisão do Governo Federal de socom:r 

certos bancos falidos. Aparte ao Sei\ Jáder Barbalho ...... . 
Critica o Programa de Estímulo à Reestruturação 

do Sistema Financeiro- PROER. ............. _. ____ _ 
Parecer ri' 15196 de Assuntos Econôoúcos, qne 

trata da contratação de operação de crédito externo, en
tre o Brasil e o Banco Paribas, no valor de 
FF$68.790.136,93, destinado ao financiamento integral 
do custo da importação de equipamentos e serviços a se-
rem fornecidos pela empresa francesa Aérospatiale ........ . 

Pronuncia-se a respeito das desigualdades regio-

nais. -··-··-······--········--··-··-·-·----- -
Parecer ri' 18196-Cooússão Diretora, que dá reda-

ção ímal ao PR ri' 9/96, que autoriza o Estado de Mato 
Grosso a elevar, temporariamente e em caniter excepcio
nal, seu limite de endividamento para fins de emissão, 
mediante ofertas públicas, de Letras FmanCciras ·do Te
souro do Estado do Mato Grosso-LFIEIMT, destinadas 
ao giro de sua dívida mobiliária,. vencíVel no 12 semestre 

de 1996. ·-·····-··---·-··---------·---····--·-· 

ODACIRSOARES 

Examina a sinlação funcional dos policiais civis 
dos ex-Tetrit6rios Federais.·······-····---·-······-----

Homenageia o ex-Presidente Juscelino Kubits
chek, no tr.mscurso do 40" aniversário do infcío de seu 
governo, enaltecendo sua sabedoria política. .................. . 

OSMARDIAS 

Denuncia a comercialização irregulâr de ações da 
Copel. Aparte ao Sen Ronaldo Cunha Lima. ................... . 

Examina a questão da cobrança do lTR nas pro
priedades agócolas do Estado do Paraná..·-····-············· 

Atribui à atual política agócola e tributária a fa-
lência dos produtores rurais.········-····---··--·······-· 
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CoiDJJleiZbank Aktieogesellscbaft, no valor de 
US$710,000,000.00, destinados ao pagamento de dívi-
das garantidas pelo Tesouto Nacional .............................. . 
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Vll.SON KLEINÜBING W ALDECK ORNELAS 
Parecer fr!. 2196-Comissão de Assuntos Econômi

cos. sobre a Mensagem n" I 03/96 (Mensagem n" 8/96, 
na origem), do Senhor Presidente da República. eocami
nllando proposla de conttatação de crédito externo entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Internmeri
cano de DeSenvolvimeoto - BID, no valor de 
US$160,000,000.00, cujos recursos seriio destinados a 
financiar, parcialmente, o Programa de Ciência e Tecno
logia, cuja execução ficará a cargo da Financiadora de 

Estudos e Projetas- FINEP •.... -···-········---·----··-· 
~ ornl à Emenda n" 1-PLEN, ao PR n" 2/96, 

que trnta da contratação de crédito"'extemo com o BID, 
destiuada a financiar o Programa de Ciência e Tecnolo-
gia. .................................. _ ......... ____ ... : .. ____ .. . ~ 814 

PR n" 8/96, que dispõe sobre as operações exter
nas de natureza financeira de interesse da União, dos Es
lados, do Distrito Federal e dos Municípios, a que se re
fere o artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, de 
car.!ter não-reembolsáveL ..................... _______ _ 

Parecer n" 19/%. - Comissão de Serviços de In
fra-Estrutw:a, sobre a Mensagem n" 309/95 (li' 973/95. 
na origem), do Senhor Presidente da República, encatui
nbando ao Senado Federal proposla para que seja autori
zada a República Federativa do Brasil a contratar opeta
ção de dosção, junio ao Governo do Japão, destinada à 
assistência técnica no âmbito do projeto de descenii:aii
zação de transportes mbanos em cidades de médio porte, 
no valor equjvalente a Y!36,400,000 ............................. .. 
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Ata da 1ª-Sessão não-deliberativa, 
em 09 de janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teôtonio Vilela Filho, 
Ney St:Jassuna, Antônio Carlos Valadares e Nabor Júnior 

(lnicia-5e a sessão às 14h30min) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suâssuna) - Decla-

ro aberta a sessão. · 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Nabor Jú

nior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei san-
cionados: · 

N"-1, de 1996 (~ 1.428/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
20, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor de En
cargos Financeiros da União - Recursos sob Super
visão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar 
no valor de R$ 1.022.024.964,00, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei ~ 
9.154, de 14 de dezembro de 1995; 

N2 2, de 1996 (~ 1.429/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ~ 
34, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor dos 
Ministérios da Ciência e Tecnblogia e dos Transpor
tes, crédito suplementar no valor de R$ 
6.559.490,00, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei~ 9.15á, de 14 de dezem
bro de 1995; 

N2- 3, de 1996 (~ 1.430/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
48, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ·crédito 
e:;pecial até o limite de R$3.160.873,00, para os fins 
q; ue. especifica, sancionado e transformado na Lei nº-
9 .. 1.56, de 14 de dezembro de 1995; 

N"- 4, de 1996 (nº- 1.431/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ~ 
50, de 1995-CN, que autoriza o Poder EXecutivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do extinto Ministério do Bem-Estar Sociàl, 
crédito suplementar no valor de R$251.880,00, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado 
na Lei nº- 9.157, de 14 de dezembro de 1995; 

N"- 5, de 1996 (n"- 1.432195. na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n"-
52, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aJS Orçamentos da Uniã>, em favor da Justiça do 
TrOOalho e da Justiça do Distrito Federal e dos Territó
rios, crécfllo suplementar no valor de R$1.233.880,00, 
para os fins que especifica, sanciona:lo e transformado 
na lei ~9.158, de 14dedezembro de 1995; 

Nº- 6, de 1996 (~ 1.425/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
100, de 1995-CN, que autôriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fr.;cal da União, em favor do Se
nado Federal, crécfrto suplementar no valor de 
R$3.637.058,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transfonnado na Lei n2 9. 159, de 14 de de
zembro de 1995; 

N"- 7, de 1996 (nº-1.433/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Cãmara ~23, de 1995 (~4.217193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, que extingue dois cargos· de 
Avaliador Judicial da Justiça do Distrito Federal e 
dos T erri!órios, sancionado e transformado na lei nº-
9.160, de 14 de dezembro de 1995; 

N"- 8, de 1996 (n"- 1.434/95, na origem), de 14 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
46, de 1995-CN, que altOriza o Poder Execúivo a abrir 
aos Orçamentos da União, em favor do Estacb-Maior 
das Forças Arma:las e do Ministério da Aeronátiica, 
crédito St.plernentar no valor de R$128.594.341,00, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na lei n"- 9.161 , de 14 de dezembro de 1995; 

No 9, de 1996 (n"- 1.435. na origem), de 14 de 
dezembro último, referente ao Projeto de Lei n"-109, 
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de 1995-CN, que autoriz2 o Poder Executivo a abrir 
aos OrçameniDs da União, e,., favor dó Ministério da 
Educação e do Desporto, créc.:. 7.) suplemenlar nova
lorde R$513.902.899,00, para :.~fins que espe::ifi
ca, sancionado e tJanfontrado na L;·' 112-9.162, de 14 
de dezembro de 1995;. 

N"-10, de 1996 {n"-1 .436195, na ongem), de 15 
de dezembro último, referente ac ···-ojelo de Lei da 
Câmara nO- 122, de 1995lh2 1.088195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a criação de subsidiária da Centrais 
8étricas Brasileiras S/A. - Eletrobrás, e dá outras 
providências, sancionado e tranSformado na Lei n"-
9.163, de 15 de dezembro de 1995; 

NO- 11, de 1996 {n"-1.~. na origem), de 19 
de dezembro ldtimo, referente ao Projeto de Lei n"-
44, de 1995-CN, que autoriza o Peder Executivo a 

. abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do M"t
nistério da l\eronaúlica, crédito SLP!ementar no valor 
de R$50.147 .378,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n"-9.164, de 1995, 
de 19 de dezembro de 1995. 

NO- 12, de 1996 {nO- 1.446195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara 112- 138, de 1995 (112- 1.318195, na casa de 
origem), de iniciativa do Presiclenle da Rep(blica, que 
cria Gia6f.cação T~ devida aos servidores 
oct.p3ntes do cargo de Palrúheiro Rodoviário Federal 
e dá outras providências, sancionado e transformado 
na Lei ri'- 9.166, de 20 de dezembro de 1995; 

N"-13, de 1996 (n"-1.447195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri> 
56, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério daS Relações Exteriores, crédito especial até 
o limite de Fl$768.600,00, para os fins que especifi
ca. sancionado e transformado na Lei 112- 9.167, de 
20 de dezembro de 1995; 

Nº-14, de 1996 {nO- 1.446195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nO-

. 7 4, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamen1DS da União, em favor do Tribu
nal de Contas da União, crédito suplementar no va
lor de R$685.000,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei nO- 9.168, de 20 de 
dezembro de 1995; 

N~ 15, de 1996 (n"-1.449195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei 112-
86, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos FJSCal e da·Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédi
to suplementar no valor de R$9.459.026,00, para os 

fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei 112- 9.169, de 20 de dezembro de 1995; 

N216, de 1996 {n"-1.450/95, na origem), de 20 
de dezembro últii'(!O, referente ao Projeto de Lei n"-
113, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Senado 
Federal, créãto sUplementar no valor de 
R$5200.000,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei nO- 9.170, de 20 de de
zembro de 1995; 

W 17, de 1996 (n"-1.451195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n"-
134, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos FISCal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédi
to suplementar no valor de R$3.000.000,00, para os 
fins que espeCifica, sancionado e transformado na 
Lei nO- 9.171 , de 20 de dezembro de 1995; 

NO- 18, de 1996 (nO- 1.452195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei 112-
54, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Se
nado Federal, crédito suplemenlar no valor de 
R$1.101.4n,oo, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei nO- 9.172, de 20 de de-
zembro de 1995; · 

. w 19, de 1996 (n"-1.453195, na origem), de 20 
dé dezembro último, referente ao Projeto de Lei n"-
64, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor da Câmara dos Deputados, créãdo suple
menlar no valor de R$2.539.000,00 p3ra as fins qt1e 
especifica, sancionado e transformado na Lei n"-
9.173, de 20 de dezembro de 1995; 

N!! 20, de 1996 (n"-1.454195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao ProjeiD de Lei 112-
65, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamerm FISCal da União, em favor do Mt
nislério dos Transportes, crédito especial até o limite 
de Fl$1 0.995.803,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei 11!9.174, de 20 de 
dezembro de 1995; 

N!! 21 , de 1996 (112- 1.455195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei 112-
68, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, ·em favor do Mi
nislério da Aeronáutica, créãdo suplementar no valor 
de R$28.950.416,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei 112-9.175, de 2ll de c. 

dezembro de 1995; 
N2 22, de 1996 (nO- 1.456195, na origem), de 20 

de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ~ 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 3 

73, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FJSCal da União, em favor do M"l
nistério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor 
de R$5.093.316,00, para os fins que espefica, san
cionado e transfonnado na Lei n" 9.176, de 20 de 
dezembro de 1995; 

Ng 23, de 1996 (n" 1.457!95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri' 
75, de 1995-CN, que autoriz:!l o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça. crédito suplementar no valor de 
R$763.693,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei ri' 9.177, de 20 de de
zembro de 1995; 

W 24, de 1996 (n" 1.458195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
77, de 1995-CN, que autoriza o P(lder Executivo a· 
abrir aos Orçamentos FISCal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério de Minas e Ener
gia, crédito suplementar no valor de 
R$2.162.396,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei n" 9. 178, de 20 de de
zembro de 1995; 

W 25, de 1996 (n" 1.459195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri' 
79, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça. crédito suplementar no valor de 
R$299.936,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei n" 9. 179, de 20 de de
zembro de 1995; 

Ng 26, de 1996 (n" 1 .460195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Rrojeto de Lei n" 
91 , de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito especial 
até o fimfte de R$30.000,00, para os fins que especi
iica, sancionado e transfonnado na Lei n" 9.180, de 
20 de dezembro de 1995; 

Ng 27, de 1996 (n" 1 .461!95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
94, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, erií favor do Mi
nistério da Culturam crédito suplementar bo valor de 
R$496.000,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei n" 9.181, de 20 de de
zembro de 1995; 

Ng28, de 1996 (n" 1.462!95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
101, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Presidência da República, crédito suplementar no 

valor de R$580.338,00, para os fins que Eispecifica, 
sancionado e transformado na Lei ri' 9.182, de 20 de 
dezembro de 1995; 

W29, de 1996 (ri' 1.463!95, na origem), de 20 
de dezembro úlliri'lo, referente ao Projeto de Lei ri' 
1 02, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Flscal·da União, em favor do Mi
nistério da Administração Federal e Reforma do Es
tado, créádO suplementar no valor de R$31 4.606,00, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor- -
mado na Lei ri' 9.183, de 20 de dezembro de 1995; 

Ng 30, de 1996 (ri' 1.464/95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
1 07, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça. crédito suplementar no valor de 
R$474.717,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei n" 9.184, de 20 de de
zembro de 1 995; 

W 31, de 1996 (n" 1.465195, na origem), de 20 
de dezembro último, reerente ao Projeto de Lei n" 
116, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério dos Transportes, crédito suplementar no va
lor de R$200.000.000,00, para os fins que especifi
ca, sancionado e translonnado na Lei n" 9.185, de 
20 de dezembro de 1995; 

N2 32, de 1996 (r-1'·1.466/95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri' 
121, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, crédito suplementar no valor de 
R$836.400.000,00, para os fins que especifica, san
cionado e transfonnado na Lei n" 9.186, de 20 de 
dezembro de 1995; 

Ng 33, de 1996 (n" 1.467!95, naoíigem), de 20 
de dezembro último, referente ao Poder de Lei n" 
124, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Se- -
nado Federal, crédito especial até o limite de 
R$28.600,00, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei n" 9.187, de 20 de dezem
bro de 1995; 

Ng 34, de 1996 (n" 1.468/95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao ·Projeto de Lei n" 
129, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Se--
cretaria de Assusn10s Estratégicos, crédito suple
mentar no valor de R$1.328.000,00, para os fins que 
espeficica, sancionado e transformado na Lei n" 
9 .188, de 20 de dezembro de 1995; 
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N'! 35, de 1996 (n" 1.469195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei rl'-
131 , de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCSI da União, em favor de En
cargos Financeiros da União- Recursos sob Super
visão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar 
no valor de R$43.354.580,00, para os fins que esPe
cifica, sancionado e transformado na Lei no 9.189, 
de 20 de dezembro de 1995; 

Nº- 36, de 1996 (ri'- 1.470195, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei rl'-
133, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade SoCial da União, 
em favor do Ministério do Trabalho, crédito suple
mentar. no valor de R$34.464.311 ,00, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei rl'-
9. 190, de 20 de dezembro de 1995; 

Nº- 37, de 1996 (ri' 1.471/95, na origem), de 20 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
138, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo 
abrir ao Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito suplementar no 
valor de R$136.560.408,00, para os fins que especi
fica, sancionado e tra(lsformado na Lei nº- 9.191, de 
20 de dezembro de 1995; 

Nº- 38, de 1996 (nº-1.472195, na origem), de 21 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara o<> 1 07, de 1995 (nº- 426195, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera dispositivos da Lei no 5.540, de 28 de novem
bro de 1968, que regulamentam o processo de esco
lha dos dirigentes universitários, sancionado e irans
fonnado na Lei ri'- 9. 192, de 21 de .de2embro de 
1995; 

Nº- 39, de 1996 (nº-1.475/95, ria origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei rl'-
88, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédi
tos adicionais até o limite de R$240.269.505,00, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei nº-9.193, de22 de dezembro de 1995; · 

N!?. 40, de 1996 (nº-1.476/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei rl'-
126, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio do Planejamento e Orçamento, créditos adicio
nais no valor de R$1.012.942.216,00, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei rl'-
9.194, de 22 de dezembro de 1995; 

N!?.41, de 1996 (nº-1.477195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri'-

95,-de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito suple
mentar no valor de R$246.000,00, para os fins que 
especifica, sancionado e transfonnado na Lei rl'-
9.195, de 22 de dezembro de 1995; 

Nº-42, de 1996 (rl'-1.478/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei rl'-
55, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Presidência da República, crédito suplementar no 
valor de R$3.332.800,00, para os fins que especifi
ca, sancionado e transfonnado na Lei no 9.196, de 
22 de dezembro de 1995; 

N!?. 43, de 1996 (ri'- 1.479195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto dEl"Lei n" 
57, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor da Justiça 
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos adicio
nais até o limite de R$4.782.760,00, para os fins que 
especifica, sanciónado e transformado na Lei n" 
9.197, de 22 de dezembro de 1995; 

• N!?. 44, de 1996 (ri'- 1.480195, na origem), dé.22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
61 , de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério do Planejamento e Orçamento, crédito su
plementar no valor de R$18.519.000,00, para refor
ço· de dotações orçamentárias consignadas no vi
gente orçamento, sancionado e transformado na Lei 
ri'- 9.198, de 22 de dezembro de 1995; 

Nº- 45, de 1996 (ri'- 1.481/95, na origem), de 22 
de dezembro último, .referente ao Projeto de Lei rl'-
69, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito suplementar no 
valor de R$799.754.098,00, para os fins que especi
fica, sancionado e transformado na Lei n" 9.199, de 
22 de dezembro de 1995; 

N!?. 46, de 1996 (rl'-1.482/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei o<> 
71, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Educação e do Desporto, 
crédito especial até o limite de R$2.119.000,00, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado 
na Lei n" 9.200, de 22 de dezembro de 1995; 

Nº-47, de 1996 (nº-1.483/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei nº-
72, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estatais, crédito especial no valor 
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de R$11.915.890,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei ~ 9.201, de 22 de 
dezembro de 1995; 

N> 48, de 1996 {ri' 1.484.95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de Lei ri' 81, 
de 1995-CN, que auloriza o Poder ExecUivo a abrir ao 
01çamento FISCal da União, em fallor do Ministério da 
Justiça, crédito especial até o limile de R$72.000,00, 
para os fins que especifica, saribonédo e !Jansi:)nnado 
na Lei ri' 9.202, de 22 de dezembro de 1995; .. 

N> 49, de 1996 (ri' 1.485/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de l.ei no 
83, de 1995-CN, que auiDriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor da 
Presidência da República e do Ministério das Rela
ções Exteriores, créditos suplementares no valor to
tal de R$5.159.946,00, para os finS.que especifica, 

. sancionado e transformado na Lei n2 9.203, de 22 de 
dezembro de 1995; 

Nº-SO, de 1996 {ri' 1.486195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de Lei no 
92, de· 1995-CN, que auiDriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, crédifD suplementar no valor de 
R$9.718.009,00, pana os fins que especifica, sancio
nado e transfonnado na Lei n2 9.204, de 22 de de
zembro de 1995; 

Nº- 51, de 1996 {ri' 1.487/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de Lei no 
93, de 1995-CN, que auiDriza o Poder Executivo a 
Ílbrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto,, crédito especial 
até o Umite de R$4.814.690,00, para os fins que es
pecifica, sancionado e transfonmado na Lei n2 9.205, 
de 22 de dezembro de 1995; 

Nº- 52, de 1996 (ri' 1.488195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de Lei ri' 
96, de 1995-CN, que auiDriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério da Educação e do Desporto, crédito suple
mentar no valor de R$319.000.000,00, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei ri' 
9.206, de 22 de dezembro de 1995; 

Nº-53, de 1996 (ri' 1.489195, na origém), de22 
de dezembro último, referente ao ProjefD de Lei ri' 
103, de 1995-CN, que auiDriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor da Justiça 
Federal, crédito suplementar no valor de 
R$15.795.000,00, para os fins que especifica, san
cionado e transfonmado na Lei ~ 9.207. de 22 de 
dezembro de 1995; 

Nº-54, de 1996 (rl'1.490/95, na origem), de22 
de dezembro último, referente ao projefD de Lei ~ 
1 04, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério do ExércitÓ, crédito suplementar no valor de 
R$23.400.000,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei ri' 9.208, de 22 de 
dezembro de 1995; 

Nº- 55, de 1996 (ri' 1.491/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projelll de Lei ri' 
1 06, de 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos HídriCos e 
da Amazônia Legal, créãrtos adicionais no montante 
de R$7.421.116,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei nº- 9.209, de 22 de 
dezembro de 1995; 

Nº- 56, de 1996 (n'> 1.492195, na origem), de 22 
de dezembro último, refererrte ao PiOjefD de Lei ri' 
108, de 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor da 
Justiça 8eif0ral, crédito especial até o 6mite de 
R$201.000.00, para os fins que especifica, sancio
nado e transfonnado na Lei n<> 9.21 o, de 22 de de
zeinbro de 1995; 

Nº- 57, de 1996 (ri' 1.493/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei ri' 
112, de 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Previdência e Assislên
cia Social e do Trabalho, créãrto sqllementar no va
lorde R$8.725.200.000,00, para os fins que especifi
ca, sancionado e transfonmado na Lei ri' 9211, de 
22 de dezembro de 1995; 

Nº- 58, de 1996 (ri' 1.494195, na origem), de 22 
de dezembro último, refererrte ao ProjefD de Lei ri' 
19, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, · 
em favor do Ministério do Trabalho, crécfrto suple
mentar no valor de R$252.039,193,00, para os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei ri' 
9212, de 22 de dezembro de 1995; 

Nº-59, de 1996 (ri' 1.495195, na origem). de22 
de dezembro último, referente ao Projelll de Lei n'> 
119, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio do Exército, crédito especial até o limite de 
R$4.071.000,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transformado na Lei ri' 9.213, de 22 de de
zembro de 1995; 

Nº- 60, de 1996 (ri' 1.496195, na o.rigem), de 22 
de dezenilro último, referente ao ProjefD de Lei n'> 
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120, de.1995-Cn, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir. aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Educação e do Desporto e do Ministério da 
Cultura, créãrto suplementar no valor de 
R$94.846.151,00, para os fins que especifica, san
cionado e transfonnado na Lei nº- 9.214, de 22 de 
dezermro de 1995; 

N"- 61, de 1996 (nº- 1.497195, na origem), de 22 
de dezembro último, refe~te ao Prbjelo d~;t Lei nº-
122, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Su
pervisão do Ministério da Fãzenda. crédito · suple
mentar no valor de R$474.335.035,00, pala os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei nº-
9.215, de 22 de dezembro de 1995; 

No. 62, de 1996 (nº- 1.498195, na origem), de 22 
. de dezembro último, refererrte ao Proje!D de Lei nº-

125, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor de diversos órgãos, Cl'édilo su
plementar no valor de R$3.818.980,00, pala os fins 
que especifica, sancionado e transformado na Lei nº-
9.216, de 22 de dezembro de 1995; 

N"- 63, de 1996 (nº-1.499195, na origem), de 22 
de dezerri>ro último, refererrte ao Proje!D de Lei nº-
127, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamerrto da Seguidade Social da União, 
em favor do Ministério da Educação e do Oesporlo, 
crédifD suplementar no valor de R$7.198.2oo,oo; 
pala os fins que especifica; sancioriado e transfor
mado na Lei nº-9.217, de 22 de dezembro de 1995; 

No. 64, de 1996 (nº-1.500196, na origem), de22 
de dezerri>ro último, retererrte ao ProjefD de Lei nº-
128, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamenlo Fiscal da União, em favor do MI
nistério da Educação e do Desporto, créclifD suple
mentar no valor de R$261.593.687,00, pala os.fins 
que especifica,.sancionado e transformado na Lei nº-
9.218, de 22 dà dezembro de-1995; . 

No. 65, de 1996 (nº- 1.50Ml5, na origem), de 22. 
de dezembro ütimo, tefeente ao Projeto de Lei nº-
130, de 1995-CN, que auilriza o Poder ExeCI.tivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da AeiOiláutica, cnldito especial afé o flfl1ite de 
R$3.800.000,00, para os fins que especifica, sanciona
do e transformado na Lei~ 9.219, de 22 de dezembro 
de 1995; ~ 68, de 1996 (ri' 1.502195, na origem), de 
22 de dezembro último, referenle ao Proje\:l de Lei nº-
132, de 1995-CN, que auloriza o Poder Execdivo a 
abrir ao OrçamenlD da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar 

no valor de R$196.000,000,00, para os fins que es
pecifica, sancionado e transfonnado na Lei n2 9.220, 
de 22 de dezembro de 1995; 

N2 67, de 1996 (~ 1.503/95, na origem), de 22 
de dezembro últirm, referente ao Proje!D de Lei n2 
135, de 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao O.çamento FiSCal da União, em favor do Mi
nistério das Relações Exteriores, créãrto suplemen
tar no valor de R$700.000,00, para os fins que espe
cifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.221, 
de 22 de dezembro de 1995; 

NO 68, de 1996 (~ 1.504195, na origem), de 22 
de dezembro ütimo, referente ao Projeto de lei n2 
136, de 1995-CN, que auilriza o Poder Exect.mvo a 
abrir ao Orçamerrto FiSCal da União, em favor do Mi
nistério da Administração Federal e Refonna do Es
tado, crédifD suplementar no valor de R$351.241,00, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei n2 9.222, de 22 de dezembro de 1995; 

N2 69, de 1996 (~ 1.505195, na origem), de 22 
de dezermro último, referente ao Projelo de Lei ·il't 
137, de 1995-CN, que auloriza o Poder Exec:u1ii!P a 
abrir ao Orçamenlo FiSCal da União, em favor de ;En
cargos Financeiros da União - Recursos sob SuPer
visão do Ministério da Fazenda. crédito especial' até 
o limite de R$31.030.000,00, para os fins que espe
cifica, sancionado e transformado na Lei n2 9.223, 
de 22 de dezembro de 1995;. 

N2 70, de 1996 (~ i.506195, na origem), de 22 
de dezerri>ro último, referente ao ProjefD de Lei n2 
139, de' 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamerrtos da União, em favor da Justiça 
Beitoral e da Justiça do Oistri1o Federal e dos Terri
tórios. aéditos adicionais até o 6mite de 
R$9.081.787,00, para os fins que especifica, sancio
nado e transfonnado na Lei n2 9.224, de 22 de de
zembro de 1995; 

No. 71, de 1996 (~ 1.507195, na origem), de 22 
de dezembro último, refetente ao Proje!D de Lei 112 
140, de 1995-CN, que au!oriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamerrtos FiSCal e da Seguidade Social 
da União, em favor do Ministério da Educação e do 
Oespor!D e do Ministério da Cultura, crécrrto suple
merrtar no valor de R$319.532.569,00, pala os fins 
que especifica. sancionado e transformado na Lei 112 
9.225, de 22 de dezembro de 1995; 

No. 72, de 1996 (~ 1.508195, na origem), de 22 
de dezerri>ro último, referente ao Proje!D de Lei n2 
84, de 1995-CN, que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamerrto FiSCal da União, em favor da 
Justiça do Trabalho, créditos suplemerrtares no valor 
de R$4.733.753,00, para os fins que especifica, san-
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cionado e transformado na Lei n2 9.226, de 22 de 
dezembro de 1995; 

N~ 73, de 1996 (n21.509/95, na origem), de22 
de dezembro último, referente ao Proje1D de Lei n" 
89, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, crédito especial até o imite de 
R$39.812.338,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei' n2 9.227, de 22 de 
dezembro de 1995; 

~ 74, de 1996 (n" 1.510/95, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao-Proje1D de Lei n" 
90, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça. crédito suplementar no valor de 
R$14.759.246,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na lei n2 !U28, de 22 de 

. dezembro de 1995; 
~ 75,'de 1996 (n" 1.511/95, na origem), de22 

de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
38, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do Mi
nistério dos Transportes, crédito especial até o limite 
de R$1.500.000,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na lei n!' 9.229, de 22 de 
dezembro de 1995; 

~ 76, de 1996 (11!-1.512, na origem), de 22 de 
dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 42, 
de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamen1D Rscal da União, em favor dos Minis
térios do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, 
crédito suplementar no valor de R$27 .121.130,00, 
para os fins que especifica, sancioriàdo e transfor
mado na Lei 11!-9.230, de22dedezeni:Jro de 1995; 

~ 77, de 1996 (11!-1.513195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Proje1D de Lei n" 
59, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da Urião, 
em favor do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, crédito especial até o rllnite de 
R$160.000.000,00 para os fins que especifica, san
cionado e transformado na lei n2 9.231, de 22 de 
dezembro de 1995; 

N0-78, de 1996 (n" 1.514/95, na origem), de22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
99, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Cultura, créditos adicionais até o limite de 
R$9.811.200,00, para os fins que especifica. sancio
nado e transfonnado na lei n" 9.232, de 22 de de
zembro de 1995; 

N0-79, de 1996 (n" 1.515195, na origem), de 22 
de dezembro· último, referente ao Projeto de Lei rf 

~ 1 05, de 1~N. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao On;amen1D FISCal da União, em favor do M"l
nistério dos TransPOrtes, crédito suplementar no va
lorde R$94.109.604,00, e crédito especial até o limi
te de R$11.185.529,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na lei n" 9.233, de 22 de 
dezembro de 1995; 

NO- 80, de 1996 (n" 1.516195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de lei n" 
115, de 1~N. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamen1D FISCal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, crécfdos adicionais no montante 
de R$8.814.000,00, para os fins que especifica, san
cionado e transformado na Lei n" 9.234, de 22 de 
dezeni:Jro de 1995; 

NO- 81, de 1996 (n" 1.517195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n" 
117, de 1~N. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao On;amen1D FISCal da União, em favor do Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante 
de R$47 .230.000,00, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei n" 9.235, de 22 de 
dezembro de 1995; 

N0-82, de 1996 (n" 1.518195, na origem), de 22 
de dezembro último, rererente ao Projeto de lei n" 
123, de 1~N. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir aos Orçamentos da União, em favor do Ministé
rio da Educação e do Desporto, crédito suplementar 
no valor de R$40.224.219,00, para os fins que espe
cifica, sancionado e transformado na Lei n" 9.236, 
de 22 de dezembro de 1995; 

N2 83, de 1996 (n" 1.520195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Gamara n" 130, de 1995 (n<t 1.230195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que fixa o efetivo da Policia Miitar do Distrito Fede
ral e dá outras providências, sancionado e transfor
mado na lei n2 9.237, de 22 de dezembro de 1995; 

N0-84, de 1996 (n21.521195, na origem), de22 
de dezembro ütimo, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n" 134, de 1995 (n2 1.235195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que ratifica a recriação do Fundo de Administração 
do Hospital das Forças Armadas e dá outras provi
dências, sancionado e transformado na lei n2 9.238, 
de 22 de dezembro de 1995; ~ 

_ NO-~. de 1996 (n" 1.522195, na origem), de 22 
de dezeni:Jro último, referente ao Projeto de Lei da 
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Câmara n2 137:, de 1995 (n21.2~. na casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que ratifica o F...xlo de Despesa da Econonia Ca
feeira - FUNCAFÉ, na f!;lrma do disposlo no art. 62 
da Lei n2 a 173, de 30 de janeiro de 1991, sanciona
do e transformado na Lei n2 9.239, de 22 de dezem
bro de 1995; 

N2 86, de 1996 (n2 1.523195, na origem), de 22 
de dezembro último, referente ao ProjeiD de Lei da 
Câmara n2 141, de 1995 (n" 1.352195, na casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que ratifica o Foodo de lmpre11S€1 Nacional, o Fr.nlo 
de Prevenção, R~ração e de Combale às Dro
gas de Abuso e o F...x!o de Defesa dos Direitos Di
fusos, sancionado e transformado na Lei n2 9.240, 
de 22 de dezembro de 1995; 

N<>-87, de 1996 (n21.524195, na origem), de 26 
_ de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
114, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao OtçameniD Fsscal da Uniao, em favor do Mi
nistério da Indústria, do COmércio e do Turismo, cré
dito suplementar no valor de R$160.87 4.918,00, 
para os fins que especifica, sancionado e bausfor
mado na Lei n2 9.241, de 26 de dezembro de 1995; 

N"-88, de 1996 (n21.525195, naorigem),de26 
de dezembro último, referente ao ProjeiD de Lei n2 
51-A. de 19~N. que auloriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor das 
Justiça do Trabalho e Justiça Beitoral, crédito Sl4lle
mentar até o limite de R$27.584.7 49,00, para os fins 
que especifica, sancionado e transfonnado na Lei n2 
9.242, de 26 de dezembro de 1995; 

N"-89, de 1996 (n21.528195, na origem), de 26 
de dezembro último, referente ao· Projeto de Lei n2 
87, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Segl.ridade Social da Urião, 
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplemen
tar no valor de R$33.159.756,00, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei J12 
9.243, de 26 de dezembro de 1995; 

N<>-90, de 1996 (n21.527/95, na origem), de 26 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei n2 
22, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento de Investimento, em favor de di
versas empresas estalais, crédito especial, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei n2 9.244, de 26 de dezembro de 1995; 

N2 91, de 1996 (n2 1.528195, na origem), de 26 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmala n2 78, de 199-" (n23.81'1193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do ''residente da República, que 
altera dispositivos do Código de Processo Civil, rela-

tivos ao procedimento sumarfssimo, sancionado e 
transformado na Lei 11" 9.245, de 26 de dezermro de 
1995; 

N2 92, de 1996 (n" 1.529195, na origem), de 26 
de dezenilro últimli, referente ao Projeto de Lei da 
camara n2 1 03, de 1994 (n" 2.499192, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que auloriza a reversão, ao Município de Além Pa
raiba, Estado de Minas Gerais, do imóvei que men
ciona, sancionado e transfonnado na Lei 11" 9.246, 
de 26 de dezembro de 1995; 

N2 93, de 1996 (n" 1.530195, na origem), de 26 
de dezermro último, rererente ao Projelo de Lei da 
Câmara n2 112, de 1995 (n" 4.459194, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que fixa os efelivos de Oficiais da Marinha em telt1Xl 
de paz e dá outras providências, sancionado e trans
formado na Lei n2 9.247, de 26 de dezembro de 
1995; 

N2 94, de 1996 (n" 1.531195, na origem), de 26 
de dezermro último, referente ao Projelo de Lei da 
camara n2 118, de 1995 (n" 4.823194, na Casa de 
origem), de iniciativa do TribLilal de Justiça do bistri
to Federal e Territórios, que acrescenta inciso ao art. 
32 da Lei de Organização Judiciária do ~ Fe
deral e Terril6rios, sancionado e transformado ila Lei 
.,._ 9.248, de 26 de dezermro de 1995; 
' 1\P 95, de 1996 (11" 1.537195, na origem), de 28 

de dezermro último, refemnte ao ProjeiD de Lei da 
camara 11"91, de 1993 (J121.230/91, na Casa de ori
gem), que ã!SpÕe sobre a alienação de bens imóveis 
da União a Estados e Municfpios, sancionado e 
tJansformado na Lei n2 9.253, de 1995; 

N2 96, de 1996 (n" 1196, na origem), de 3 do 
Corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 11" 
88, de 1995 (n" 4.434194, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tnbooal Superior do Trabalho, que alte
ra a redaçao ao art 12 da Lei n2 7.520, de 15 de ju
lho de--1986, sancionado e transformado na Lei 11" 
9.254, de3 de janeiro de 1996; e 

N2 97, de 1996 (11" 2196, na origem), de 3 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmala 11" 
120, de 1995 (n" 4.383194, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder pensão especial a Lúcia 
de Oiveira Menezes, tetraneta de Joaqt.im José da 
Silva Xavier, o Tiradentes, sancionado e transforma
do na Lei J12 9.255, de 3 de janeiro de 1996. 

Submetendo à cleliberaç/Jo do Senado 
Federal a escolha de nomes inã!Cados para 
cargos cujo provimentD depende de sua pré
via aquiescência: 
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MENSAGEM W 98, DE 1996 
(N2 4, de 1996, na o.rigem) 

Senhores Membros elo Senado Federal, 
De conformidade com o artigo 84, inciso VIl, da 

Conslituição Federal, e com o disposlo nos arls. 18, 
inciso I, 56 e 58, do Decreto n" 93.325, de 12 de ou
tubro de 1986, e nos arls. 39, inciso I, alínea a, e40, 
do Anexo I ao Decre1D n" 99,578, de 1 o de outubro 
de 1990, subme1D à apreciação de Vossas Excelên-
cias a indicação do Senhor Sérgio de Queiroz Duar
te, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador do B!'aSll 
junto à Rep(blica Popular da China 

Os mérilos do Embaixador Sérgio de Queiroz 
Duarte, que me induziram a escolhê-lo para o de
se~ho dessa elevada função, constam na anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasllia. 3 de janeiro de 1996. - Fernando 
Henrique cardoso. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-vilae 

Sérgio de Queiroz Duarte 
Rio de JaneiroiRJ, 17 de novembro de 1934. 
Filho de Ary de Queiroz Duarte e Celuta de 

Queiroz Duarte. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Fa

culdade de Direito- Niterói. 
CPCD, IRBr. CAD, IRBr. 
Estágio na ONU. Professor de Organização e 

Administração de Chancelarias, Curso de Prática Di-
plomática e Consular, 1975. ·• 

Cônsul de Terceira Classe, 27 de Fevereiro de 
1958. 

Segundo Secretário, merecimen1D, 24 de outu
bro de 1!;161. 

Primeiro Secretário, merecimento, 30 de junho 
de 1968. 

Conselheiro, merecimen1D. 12 de janeiro de 
1973. 

Ministro de Segunda Classe, 26 de setermro 
de 1975. 

Ministro de Primeira Classe, 24 de dezermro 
de 1985. 

Assistente do Chefe do Departamento de Ad
ministração, 1960/61. 

Assistente do Secretáro-Gerai-Adjun1D para 
Assuntos da Europa oriental e Ásia, 1968. 

Chefe, interino, da Divisão de Comunicações. 
1968/69. 

Chefe da Divisão de Comunicações, 1969/70. 

Assessor de Planejamen1o e Coordeoação Ad-
ministra!iVa, 

Departamen1D Geral deAdrilinistração. 1974. 
Chefe da Divisão do Pessoal. 197 4/79. 
Chefe, substituto, do Departamen1D Geral de 

AdministJação, 1974177. 
Secretário-Geral de Controle, 1991. 
Secretário-Geral Executivo, 1991/92. 
Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, 1992. 
Roma, Terceiro Secretário, 1961. 
Roma, Segundo Secretário. 1961/63. 
Roma, Chefe do SEPRO, 1962. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1963/és. • 
Buenos Aires, Chefe, interino, do SEPRO, 

1964. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo 

Secretário, 1966168. 
Washington, Primeiro Secre1ário, 1970/73. 
Washington, Conselheiro, 197317 4. 
Genebra, BRASDESARM, Ministro Conselhei-

ro, 1979/86. 
Manágua, Embaixador. 1986/91. 
Ol1awa, Embaixador, 1993195. 
Comissão de Tabela de Representação, 1958 

(membro). 
Comissão de Admissão de Tarefeiros e Contra

tados elo DASP. 1958 (membro). 
Grupo de Trabalho de Transferência do MRE 

para Brasffia, 1959 (menibro). 
VI e VIl Reuniões de Consulta dos Ministros 

das Relações Exteriores dos Estados Americanos, 
San José, 1960 (mermro). 

Reunião da Aliança dos Produ1ores de Cacau, 
Roma, 1962 (membro). 
G~ de Trabalho de elaboração das Instruçõ

es para a Delegação do Brasil à XXIV Sessão do 
Comitê de Produtos de Base da FAO, 1963 (mem
bro). 

Assessor do Represen1ante do MRE junto ao 
Ministério Extraordinário para a Reforma Administra
tiva, 1963. 

I Conferência lnteramericana sobre Programas 
Voluntários na América Lalina, Buenos Aires, 1965 
(membro). 

Reunião da Comissão Especial para a Reforma 
da Carta da OEA, Panamá, 1966 (membro). 

. -

IV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvi
men1D da UNCTAD, Genebra, 1966 (membro). 

XVIII Sessão do Comitê Executivo, XXVI Ses
são do Conselho e parte final da XIV Sessão do 
Subcomitê de Orçamen1D e Finanças do CIME e XVI 
Sessão do ACNUR, Genebra, 1966 (membro). 



10 ANAIS DO SENADO FEDERAL .lancirode 1996 

Conferência do Comitê das Dezoito Nações so
bre Desarmamenlo, Genebra, 1966/68 (assessof). 

XXII, XXIV, XXVI e XXXIV a XUI Sessões da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 
1967, 1969, 1971 (assessor), 1979185 (delegado). 

Comissão do Exame Vesbbular, CPCDIIRBr, 
1976178 (integrante). 

Conferência do Desarmamento, Genebra, 
1979/86 (representanfe.ad]bnto). 

Conferência das Nações Unidas sobre Proibi
ções do Uso de Certas Armas Convencionais que 
Possam Ser Consideladas Csusadoras de Ferimen
tos Excessivos ou Ter Efeitos Indiscriminados, Ge
nebra, 1979 e 1980 (subchete). 

Conferência de Avaliação do Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares, 1980, 1985 e 
1990 (observador). 

Comitê de Peritos das Nações Unidas sobre 
Relação eritre Desannamen1D e Desenvolvimento, 
Nova Iorque, 1979, Genebra, 1980/82 (perito). 

Comitê do Desarmamenlo, Genebra, 1979183 
(represenlanfe.adjunlo). . 

Conferência de Avaliação da Convenção de 
Proibição de Armas Biológicas (Bacteriologicas), Ge
nebra, 1980 (subchefe). 

Conferência de Avaliação do Tratado de Proibi
ção de Colocação de Armas Nucleares e outras Ar
mas de Destruição em Massa no Fundo do Mar no 
Leito dos Oceanos e em seu Subsolo, Genebra. 
1983 (chefe). 

Comissão do Desanmamento das Nações Uri
das, Nova Iorque, 1979/84 (subchete), 1985 (chefe). 

Conferência de Avaliação do Tratado de Proibi
ção de Colocação de Armas NuCleares e outras Ar
mas de Destruição em Massa no Fundo do Mar no 
Leito dos oceanos e em seu Slilsolo, Genebra. 
1988 (chefe de delegação e Presidente da Confe
rência). 

Ordem do Rio Branco, Oficial, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, OfiC:al, Brasil. 
Medalha Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Tamandaré, Brasil. 
2. O Embaixador Sérgio de Queiroz Duarte en

contra-se nesta data no exercício de suas funções 
corno Embaixador do 3rasil no Canadá - Stélio 
Marcos Amarantes - ~hefe do Departamento do 
Serviço Exterior. · 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

MENSAGEM N" 99, DE 1996 
(ti> 5, de 1996, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confonnidade com o artigo 84, inciso VIl, da 

Constib.rição Federal, e com o disposlo nos arts. 18 
inciso I, 56 e 58, do Regularnenlo aprovado peb ee: 
cre10 no. 93.325, de 12 de oulibro de 1986, nos arrs. 
39, inciso I, alínea a, e 40, do Anexo 1 ao Decrelo no. 
99.578, de 1 O de oull.bro de 1990, submelo à apre
ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Carlos Augusto Rego Santos Ne
ves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil no Canadá 

Os méritos do Embaixador Carlos Auguslo 
Rego Santos Neves, que me "induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada fmção, constam 
da enexa infonnação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brastlia, 3 de janeiro de 1996. - Fernando 
Henrique cardoso. 

ves 

INFORMAÇÃO 

Curricull.m-Vrtae 
Embaixador Carlos Augi.J!õlo Rego Sanlos Ne-

Rio de JaneiroiRJ, 26 de janeiro de .1944. 
Filho de Miguel Santos Neves e Bealriz Rego 

Sanlos Neves. 
Escola Nacional de Engenharia, UB. 
CPCD, IRBr. . . 
Curso de Meroado de Capitais e Financeiro, 

Escola de Pós-Graduação em Ec:Onomia, FGV. 
ClfiOS de Pós-Graduação em Ciências Políti-

cas. Universidade de Colurrilia. 
CAE, IRBr. 
Terceiro Secrelário, 17 de fevereiro de 1966. 
Segl.l1do Secretário, antigüidade, 5 de abril de 

1968. 
Primeiro Secretário, merecimenlo, 01 de março 

de 1974. 
Conselheiro, merecimenlo, 12 de junho de 

1978. 
Ministro de Segunda Classe. merecimenlo, 21 

de dezembro de 1983. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 

de dezembro de 1987. 
Assistente do Chefe da Divisão da Associação 

latino-Americana de Livre Comércio, 1967/68. 
Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 

1977/79. 
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Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas de 
Mercado, 1983/85. 

Chefe da Divisão Especial de Estudos e Pes
quisas Econõmicas, 1984/85. 

Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das 
Relações Exteriores, 1985/88. 

Nova York, Cõnsu-Adjunto, 1969/72. 
Nova York, Chefe-lnte~ng do SECOM, 1971. 
Hong Kong, Cônsul-AdJunto, 1972173. 
T aipei, Encarregado de Negócios, a.i., 1973. 
Hong Kong, Encarregado do Consdado-Geral, 

1973. • 
Buenos Aires, Chefe do Setor Econõmico, 

1974m. 
Buenos Aires, Segundo Secrefârio, 197 4. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1974m. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 

. 1979/83. 
Nova York, CõllSU Geral, 1988192. 
Méxioo, Embaixador, 1992195. 
VI Período da Sessão Orcfl!lária da ALALC, 

Montevidéu, 1966 (membro). 
I Reunião do Conselho de Membros da ALALC, 

Montevidéu, 1966 (membro). 
Reoomposição da Lista III-Brasil, GATT, 1967 

(membro). 
Reunião da Comissão Assessora de Desenvol

vimenlll Industrial, Montevidéu, 1967 (membro). 
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, 

Assunção, 1967 (menilro). 
11 Grupo de Trabalho de Peritos Governamen

tais para Estudo das Implicações Fmanceiras da In
tegração L.alincrAmericana, Washington, 1966 
(membro). 

Reunião da Comissão Assessora de AssunlDS 
Monetários da ALALC, Lima, 1968 (membro). 

Coordenador do Curso de Treinamento e Aper
feiçoamento para chefes de Setores de Promoção 
Comercial, 1972. 

Comitê Permanente da CEBAC, Buenos Aires, 
1974/75. (representante). 

VI Reunião da Subcomissão de Transporias da 
CEBAC, 197 4 (representante). 

Equipe de Planejamento Político do MRE, 
1977/78 (membro). Comitiva do Senhor Presidente 
da República em viagem à República Federal da 
Alemanha, 1978. 

XXXIII Sessão da Assembléia Geral das Naçõ
es Unidas, Nova York, 1978 (delegado). 

A disposição da Delegação Especial do Reino 
Unido às solenidades de posse do Senhor Presidente 

da República, 1979. XXXV a XXXVIII Sessões das 
Partes Contratantes do GATT, 1979/82 (delegado). 

Comitê de Têxteis, 1979183 (delegado). . 
Reuniões de Coordenação dos Países em De

senvolvimento, ExPortadores de Têxteis, Bogotã, Ja
carta, Hong-Kong, Nova Delhi, 1980/81 (chefe). 

Membro Permanente do Orgão de Vigilância 
de"Têxteis do Acordo Relativo ao Comércio Interna
cional de Têxteis, 1980183. 

Reunião Ministerial das partes Contratantes ao 
GATT, 1982 (delegado). 

Renegociação do AoortlP Internacional Relativo 
ao Comércio Internacional de Têxteis. 1982 (chefe). 
Comitiva do Senhor Presidente da República em via
gem à Nigéria, 1983 (membro). 

Grupo Diretivo do Progiama de Estudos sobre 
Políticas Industrial e de Comércio Exterior (Convênio 
lpea/Bird), 1984187 (membro) . 

Reunião entre os países integrantes do grupo 
de Cartagena e a Comissão das Cómunidades Euro
péias, Bruxelas, 1984 (representante). 

Reunião Ministerial do Sistema Econõmico La
tino-Americano (SELA), Caracas, 1985. 

Trabalho Prepara1ório da viagem do Presiden
t!H!Ieilo T ancredo Neves ao Exterior, 1985. 

Equipe de Planejamento Polítioo do MRE., 
1985/88 (membro). Examinador do CAE, IRBr, 
1985/88. 

XLI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova York, 1986 (delegado). 

I Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora 
e de Apoio para a Paz na América Central, Panamá, 
1986. 

11 Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora 
e de Apoio para a Paz na América Central, Panamá, 
1986. 

III Reunião Ministerial dos Grupos de Contado
ra e de Apoio para a Paz na América Central, Rio de 
Janeiro, 1986. 

1 Reunião Ministerial do Mecanismo de Con-
sulta e Concertação Política Latino-Americana (Gru
po dos Oito), Rio de Janeiro, 1986. 

Missão especial às Cerimônias de Posse do 
Presidente eleito da Costa Rica, Oscar Arias San
chez, São José, 1986. 

Conversações com vistas ao reatamento de re
lação diplomática com a República de Cuba. Pana
má, 1986. 

Reunião do Conselho de Ministro da Associa
ção Latino-Americana de Integração (ALADI), Mon
tevidéu, 1986 (delegado). 
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Conselho Curador da FISldação Alexandre de 
Gusmão, 1987 {membro). . 

.Entendimentos com os Estados Unidos da 
América sobre Assuntos de Informática, Paris, Bru
xelas e Rio de Janeiro {1986), e cidades do. México, 
1987 (delegado). 

Conferência de Ministros de Comércio Exterior, 
Taupo, Nova Zelândia, 19B7 (delegado). 

Cerimônia Comemorãllva do XL Aniversário do 
GATT, Genebra, 1987 (delegado): 

XLIII Período de Sessões d3s Partes Contra
tantes do GATT, Genebra, 19B7 (delegado). 

XLII Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, Nova York, 1987 (delegado). 

11 Reunião Ministerial do Mecanismo de Con
sulta e Concertação Política Latino-Americana (Gru-
po dos Oito), Bariloche. 1987. .. 

III Reunião Ministerial do Mecanismo de Con
sulta e Conc'erlação Política Latino-Americana (Gru
po dos Oito), Garr1XJs do Jordão, 1987. 

Reunião Ministerial do Sistema Econõmico La
tino-Americano {SELA), Caracas. 1987. 

Reunião de Coordenação com os Embaixado
res na América Central, Caracas, 1987. 

Comitiva do Senhor Presidente da Repíblica 
em viagem oficial aos Estados Unidos Mexicanos, 
1987. 

IV Reunião Ministerial do Mecanismo de Con
sulta e Concertação Política Latino-Americana (Gru
po dos Oito), Preparatória da Reunião Presidencial 
de Acapulco, México, 1987. 

Reunião Minislerial da Comissão de Acompa
nhamen1D e Verificação do Processo de Paz Centro
Americano, Nova York, 1987. 

IV Reunião Ministerial do Mecanismo de Con
sulta e Concertação Política Latino-Americana. Pun
Ia dei Este, 1988. 

V Reunião Ministerial do Mecanismo de Con
sulta e Concertação Politica Latino-Americana, oa
xaca. México, 1988. . 

Comitiva po Senhor M"lllistro de Estado das Re
lações Exteriores em visita oficial à República da 
China, 198B. 

Presidente de Honra da Cãmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos, Nova Iorque, 1988/90. 

Presidente de Honra da Fundação Cultural 
Brasileira, Nova Iorque, 1998/92.. 

PrilrTil Ril Brénco eM€datlade Ptáa, CPDC, IA:!r. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval. 
Ordem cjo Mérito Mirltar. 
Ordem do Mérito Aeronáutico. 

Medalha do Mérito T amandaré. 
Medalha do Mérito Santos Dumont. 
Legião de Honra, França. 
Ordem do Ge!Jeralíssimo Francisco de Miran

da, Venezuela. 

nha 

Ordem do Mérito, Chile. 
Ordem do Mérito," República Federal da Alema-

Ordem do Mérito, França. 
Ordem de Niger, Nigéria 
Ordem do Liber1ador Sant Martin, Argentina 
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departa-

men10 do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

MENSAGEM N2100, DE 1996 
(n" 6, de 1996, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o artigo 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, e com o disposlo nos ar1s. 18, 
inciso I, 56 e 58, do Regúarnen10 aprovado peiÓ. De
creiO nº- 93.325, de 1& de outubro de 1986, nosiar1s. 
39, inciso I, alínea a. e 40, do Anexo 1 ao Decrélo nº-
99.578, de 1 o de ou1I.bro de 1990, subme10 à apre
ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor João Gualber10 Marques Porto Jú
nior, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomala, para exercer· o cargo de Embaixador do 
Brasil jurrto à República da Nicarágua 

Os méritos do Embaixador João Gualberto 
Marques Porto Júnior, que me induziram a escolhê
lo para o desempenho dessa elevada fooção, cons
tam da anexa informação do Ministério das Relaç6-
es Exteriores. 

Brasma, 3 de janeiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

Curriculum V""dae 

João Gualberto Marques Porto Junior 

Dados Pessoais 

Nascido no Rio de Janeiro/RJ, em 15 de outu
bro de 1938. 

Filho de João Gualber10 Marques Por10 e Ma
non Drumond Marques Porto. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata 
(CPCD) do Instituto Rio Branco (IRB), 1964/65. IV 
CAE,IRB (1981). 

Cursos de pós-graduação em Economia Inter
nacional e Ciência Politica, George Washing10n Uni-
versity, Washing10n, D.C., 1969/70. · 
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Casado com a Senhora Andréa Moreira Duque 
Marques Porto. 

Ativiclades Acadêmicas 

Professor de Prática Diplomática 11 - Setor 
Econõmico, Negociações Econõmicas Mulblaterais, 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD), 
1975. Professor de Prática Diplomática - Setor Eoo
nõmico, Empresas Transnaoonais, Estágio Profis
sionalizante do Concurso Direlo do IRS, 1976. 

Paleslrante do Curso de Preparação a Garreira 
de Diplomata (CPCD) do Instituto Rio Branco, sobre 
negociação e diplomacia econõmica multilateral, cor
porações transnacionais, Comunidades Européias, 
GAIT, 1976-1979; 

Escola S~rior de Guerra, sobre organizações 
internacionais, 1967; e Escola Superior de Guerra 

. Naval, sobre gruparnentos de integração eoonõmica 
regional, 1977/1979. 

Conferencista sobre Intensificação das Relaçõ
es Econõmicas e Comerciais Brasii-CoiiUlidades 
Européias, Seminário Franco-Brasileiro sobre Inter
nacionalização das Empresas Brasileiras, Centre 
dEnseignement Supérieur des Affaires, Paris, 1982. 

Palestrante sobre o Processo Europeu de Inte
gração e o 813S11, 22. Ano do CPCD, 1993. 

Paleslrante sobre o Sistema Multilaferal de 
Comércio no CAD, agosto de i993, março de 1994. 

Conferência sobre Comércio Internacional: Or
ganismos Normativos e Reguladores, Curso de Altos 
estudos de Política e Estratégia, e de Estado-Maior 
e Comando, Escola Superior de Guerra, maio de 
1993. 

Palestrante sobre Relações Comerciais Inter
nacionais, o Sistema Multilateral de Comércio e a 
Rodada Uruguai, no Curso de Aperfeiçoamento de 
Diplomatas Es1rangeiros do Instituto Rio Branco, 
abril de 1994. 

Organizador, Coordenador e Professor do Cur
so sobre Comércio Internacional, 22. ano do Curso de 
Preparação à Carreira de Diplomata, setembroloub.J
brode 1995. 

ProgressOes Funcionais 

Terceiro Secretário, 17 de fevel'eiro de 1966. 
Segundo Secretário, antigüidade, 30 de março 

de 1969. 
Primeiro Secretário, merecimento, 13 de no

vembro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 

1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 

de junho de 1986. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 
de dezembro ·de 1995. 

FunçOes e MissOes no Brasil 

Auxiliar do Chefe da Divisão de Política Comer
cial, 1966168. 

Sub-Chefe da Divisão de Politica Comercial 
1975179. , 

Assistente do Chefe do Departamento Econô
mico, encarregado da criação da Divisão de Comér
cio Internacional, 1985187. 

Chefe do Departamenlo de Política Comercial 
Internacional, 1992195. 

Postos no Exterior 

Washington, Missão junto à OEA, Terceiro Se
cretário, 1968/69, e Segundo Secretário, 1969170. 

Genebra, Delegação Permanente, Segundo 
Secretário, 197:1173, e Primeiro Secretário, 197317 4 .. 

Beirute, Primeiro Secretário, 197 4175. 
Bruxelas, CEE, Conselheiro, 1979183. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 

1981. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 

1983185. 
Londres, Delegação Permanente junto aos Or-

ganismos Internacionais, Ministro-Conselheiro, 
1987190. 

Londres, Encarregado de Negócios, a.i., 
1988189190 •. 

Vancouver, Cônsul-Geral, 1990192. 

Funç6es e MissOes no Exterior 

Negociaçi5es para a Recomposição da lista III
Brasil no GAIT, Genebra, 1967 (delegado). 

11 Junta de Desenvolvimento Industrial da UNI-
DO, Viena, 1968 (delegado). .. 

Representante-sulente do Brasil junto aos 
CIES e ao CIAP, Washington, 1968170. 

VIII e IX Reuniões Extraordinárias Ministeriais 
do CIES, Washington, 1968 e 1969 (delegado). 

Reunião da Comissão Especial e Reunião Ex
traordinária Ministerial do CIES, Caracas, 1970 (de
legado). 

I Reunião Extraordinária da Comissão Especial 
de Consulta e Negociação do CIES, Washington, 
1970 (delegado). 

I, 11, III e IV Reuniões do Grupo ad hoc de Co
mércio do CIES, Washington, 1970 (delegado). 

XIII Reunião de Consulta de Ministros das Re
lações E)(l:eriores da OEA, Washington, 1970 (dele
gado). 
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Reuniões ordinárias do Conselho ~Ameri
cano da Aliança para o Fr-..l!Jresso, Washington, 
1968/70 (representante-suplente). 

Representante Sl;lplente j!RO ao GATT e à 
UNCTAD, Genebra, 1971n4 

V Junta de Desenvoll{imento Industrial, Unido, 
Viena, 1971 (delegado). · 

I Conferência Especial Ministerial, Unido, VIe-
na, 1971 (delegado). .... 

XXVII, XXVII~ XXIX e XXX S:ss!Jes das Partes 
Conbalalles do GATT, Genebra, 1971n4 (delega:lo). 

Reunião Informal de Alio llllvel das Partes Con
tratantes do GATT, Genebra, .1971 (delegado). 

V e VI Consultas lnfonnais entre Países Produ
tores de Minério de Ferro, Genebra, 1972 e 1973 
(delegado). 

11 e III Reuniões do G~ ad hoc da UNCTAD 
· de Países Produtores de Minério de Ferro, Genebra, 

1972 e 1973 (delegado). 
I Reunião do Grupo ad hoc da UNCTAD de 

Países Produtores de Minério de Manganês, Gene
bra, 1972 (delegado}. 

Comissão do Coclex Alirnentarius, Genebra. 
1972 (chefe}. 

Conferência Negociadora das Na915eS Unidas 
sobre Cacau, Genebra, 1972 (delegado}. 

III Confetência das Nações Unidas sobre Co
méroio de DesenvolvirneniD (UNCT AD), Santiago 
1972 (delegado). 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre Stilsl
dios à Exportação, Comitê de Produlos Industriais 
do GATT. Genebra, 1973 (delegado). 

Corritê de Prodlms de Base da FAO, Roma. 
1973 (delegado}. V e VI Sessi1es'do Comitê de Malu
fab.ms da UNCTAD, Genebra, 1971n4 (delega:lo). 

III, IV, V e VI sessões do Comilê Especial de 
Preferências da UNCTAD, Genebra, 1971n4 (dele
gado}. 

v Sessao Especial da Jmla de Cornén::io e De
senvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1973 (delegado). 

X, XI, XII e XIV Sessões da Junta de Comércio 
e Desenvolvimenlo da UNCTAD, Genebra, 1971/74 
(delegado). 

Comitê Preparatório do Conselho do Gacau e 
Reunião Preparatória de COordenação, Genebra, 
1973 (delegado). 

X Sessão do Comitê do Coclex Alimen!arius 
para Produtos de cacau e Chocolate, Lausanne, 
1973 (chefe). 

11 Sessão da Conferência Plenipotenciária pera 
negociar um Código para as Conferências de Fretes, 
Genebra, 1974 (delegado). 

Comilê da UNCITRAI. sobre uma Lei Interna
cional para Transporte de Carga, Genebra. 1974 
(delegado). 

Coordenador do Gn.po Têxtil Brasileiro, 
1975178e85/86. • 

Coordenador ao Grupo Siderúrgico Brasileiro, 
1975178 e 85J86. 

11 Reunião Extraordinária do Conselho latino
Americano, SELA, Preparatória da IV UNCTAD, Ga
racas. 1976 (delegado}. 

III Aeulião Ministerial do Grupo dos 77, Manila, 
1976 (delegado}. 

Reunião do Comitê de Têxteis do GATT para a 
Revisão do Acordo Mullifibras, Genebra, 1976 (dele
gado}. 

Reunião de Confronlação de Teses Brasii-CEE 
sobre dumping e sl.bsíãiOS nas exportações brasilei
ras de soja e derivados. Brulrelas. 1977 (delegado). 

VIl Reunião Ordinária da Comissão Especial 
de Consulta e Negociação do CIES (OEA), sobre o 
Sistema Geral de Preferências dos EUA, Buenos AI
res, 1977 (delegado). 

Negociação do Acordo Brasii-CEE sobre ç Co
méR::io de Têxteis. Bruxelas, 1977 (delegado). • 

Negociação do Acordo BI3SI1-Áustria sobre o 
Coméroio de Têxteis, Viena, 1978 (subchefe). 
, Conferência Ministerial do Sistema EconOmico 
latino-Americano (SELA) Sobre Relações América 
latina-CEE, Punia dei ESte, 1978 (subchefe). 

III Reunião da Comissão Mista Brasii-CEE e 
VISila do Vic:e-Presidente da Comissão das Corruni
dades Européias ao Brasil, BraSJ1ia, 1979 (delega
do}. 

Renegociação do Acordo Biasii-CEE sobre o 
Coméroio de Têxteis, Bruxelas, 1982 (subchefe). 

Consulta Brasii-CEE sobre a prálica de Dum
ping nas exportações brasileiras de fios de algodão, 
Bruxelas, 1983 (chefe). . 

Representante-suple j!RO ao GATT e à 
UNCTAD, Genebra, 1983185. 

XXXIX e XL Sessões das Partes Contralantes 
do GATI, Genebra, 1983184 (delegado). 

Mentlro do Órgão de Vsgilãncia de Têxteis do 
Acordo Internacional sobre Comércio de Têxteis, 
GATI, 1983 (mandato de 1984). 

Workshop dos Países em Desenvolvimenlo Ex
portadores de Têxteis, Genebra, 1983/85 (chefe). 

III Reunião do Comitê de Têxteis do GATI so
bre o Protocolo de Extensão de 1981 do Acordo 
Multifibras, Genebra, 1983 (chefe). 

Worl<shop dos Países em Desenvolvimenlo Ex
portadores de Têxteis, Karachi, 1984 (chefe). 
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Sessões do Conselho de Representantes do 
GATT, Genebra, 1983185 (delegado). 

Sessões do Comitê de Comércio e Desenvolvi
mento do GATT, Genebra, 1983185 (chefe). 

Sessões do Comitê de Têxteis do GATI, Ge
nebra, 1983185 (ch!lfe). 

Sessões do Grupo àd hOc sobre Liberalização 
do Comércio Internacional de Têxleis do Conselho 
do GATT, Genebra, 1983184 (~ele). 

Consultas do Presidente do Conselho do GATT 
sobre Salvaguardas, Genebra, 1983185 (delegado). 

Consultas de Alto Nível do Diretor-Geral do 
GATT sobre a Renegociação do Acordo Mutifibras, 
Genebra. 1985186 (chefe). 

Consultas Bilaterais sobre a gestão do Acordo 
sobre comérciO de Produtos Siderúrgicos Brasii-
EUA. Brasnia, 1985186 (chefe). 4 

Reunião de Coordenação dos Países em De
senvolvimehto Exportadores sobre a Renegociação 
do Acordo Multifibras, Pequim, 1986 (chefe). 

Renegociação do Acordo Bilateral de Têxteis 
Brasii-CEE, Bruxelas, 1986 (chefe). 

Reunião do Comitê de Têxteis do GA TI para a 
Negociação do Acordo Multifibras, 1986 (chefe). 

Negociação do Acordo sobre Comércio de 
Arps Especiais Brasil-EUA. Brasír~a, 1986 (chefe). 

Consullas Bilaterais com os EUA sobre política 
brasileira de Produtos Farmacêuticos e de Química 
Rna, Brasília, 1986 (chefe). 

Consullas bilaterais com os EUA sobre política 
brasileira de cinema e vídeo, Brasília, 1987 (chefe). 

Representante alterno junto às Organizações 
de Produtos de Base em Londres, à Organização 
Marítima Internacional, aos Grupos t1e Estudo sobre 
Borracha e Chumbo e Zinco, e na Comissão Interna
cional da Baleia, 1987/90. 

31 ª à 37ª Sessões do Conselho, 55" à 63" reu
niões do Comitê Executivo da Organização Interna
cional do Cacau, 1987/90 (subchefe). 

6ª à 9ª Sessões do Conselho, 1 ~ à 15!1 Sessõ
es do Comitê Executivo do Acordo Internacional de 
AQJca.r de 1984, ·1ª à 4!. Sessões do Conselho, 1~ à 
~ Sessões do Comitê Executivo do Acordo Interna
cional doAQJca.rde 1987 (1987190) (chefe). 

Negociação do novo Acordo Internacional do 
AQJcar, 1987 (chefe). 

1 07'- à 111ª Sessões do Conselho e Sessões 
do Comitê Executivo do Conselho Internacional do 
Trigo, 1987/88/89/90 (chefe). 

47ª à 51~ Sessões do Conselho e 172" à 193ª 
Sessões da Junta Executiva da Organização Inter
nacional do Café, 1987/90. 

5&" à 63ª Sessões do Conselho, 14!-e 15!1 Ses
sões Extraordinárias do Conselho e 15!1 e 16ª As
sembléias da Organização Marítima lntemacíonal, 
1987/88/89/90 (subchefe). 

39ª, 40ª e 41l Reuniões Anuais (Boumemouth, 
Auckland e San Diego) da Comissão Internacional 
da Baleia, 1987/88189 (Comissário do Brasil). 

Confetêllcia lnterna:â?nal para F'reselvaçãl da ca
mada de Ozôni:l, Lordres, março de 1989 (stbchefe). 

Voce-Negociador Principal da Rodada Uruguaia 
de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, 
outubro de 1992 a dezembro de 1993. 

I e 11 Reuniões Conjuntas Econõmicas e Co
merciais de Alto Nível, Grupo do Rio-CEE, outubro 
de 1992 e de 1993 (delegado). 

Audiência pública na Comissão de Relações 
Econõmicas Externas do Parlamento Europeu ao 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, noilem
bro de 1992 (delegado). 

XII Sessão do Conselho da Organização Inter
nacional do AQJca.r, novembro de 1992 (chefe). 

Reunião informal de Alto Nível de Consulta dos 
Países Latino-Americanos Produtores de Café, São 
José, novembro de 1992 (chefe). 

Negociação do novo Convênio Internacional do 
Café, Reuniões do Grupo Negociador, do Conselho 
e da Junta da Organização. 

Internacional do Café, novembro de 1992 a 
abril de 1993 (chefe e subchefe). 

Visita do Ministro da Indústria, do Comércio e 
do turismo à Colorroia, sobre Politica Cafeeira, maio 
de 1993. 

V Sessão Extraordinária das Partes Contratan
tes do GATT (delegado). 

Consultas interministeriais de alto nível para re
visão das posições brasileiras na Rodada Uruguaia, 
junho de 1993 (Coordenador) •. 

Comissão Mista de Alto Nível Brasil-União Eu
ropéia, com o Secretário-geral de RelaçOes Exterio
res, março de 1994 (delegado). 

Consult!S de Alto Nível com o Governo da 
França. com o Secretário-geral de Relações Exterio
res, Paris, março de 1994 (Subchefe) 

Reunião Ministerial da Marraqueche, para assi
natura da Ata Rnal da Rodada Uruguai do GATT 
(delegado), abril de 1994. 

Reuniões Ministeriais do Grupo de Cairns, Gene
bra, setembro de 1993, Marraqueche, abril, Montev>
deu, maio de 1994, e Manila (subchefe), maio de 1995. 

Consulta com o Brasil no Comitê de Balanço 
de Pagamentos da Organização Mundial de Comér
cio, setembro de 1995 (delegado). 
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Reunião ministerial de Vancouver sobre Co
mércio Internacional {delegado), novembro de 1995. 

Publicaçiles: 

O Brasn e as ~ ::"'llunidades Européia; - Dis
cussão de t.ma parear; . nec~ ">ária, tese ct ·::urso 
de AHos Estudos do MRE •nstilU'.t· de Pese,~ , .a das 
RelaçOes lntemacionais (!PAI), 1988. 
Condecoraç6es: 4 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, maio de 
1993. 

Medalha Mérito Tamandaré, dezembl'!l de 
1993. . 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, junho de 
1994. 

Grande Oliâal da Ordem ao Mérito da Repúbfl-
caAiemã ~ 

Stéllo Marcos Amarante 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

NICARÁGUA 

I -Dados Básicos 
S~rlície: 121.428km2 
População: 4 milhões de habitantes {1991 -

projeção estimada) 
Densidade Demográfica: 33 hablkm2 
Produto Interno Bruto: US$1 ,589.1 o bilhões 

{1991) 
Renda Per Capi!a: US$397.3 {1991) 
Dívida Externa: US$1 0,675.8 bilhÕes {1991) 
Valor das Expor1ações: US$ 240 milhões 

{1991) 
Valor das Importações: ·uS$ 800 milhões 

{1991) 
. Principais artigos de exportaçao: café, cama, 

algodão, açúcar, banana, ouro, camarão e gergelim. 
Principais artigos de importação: petróleo e 

seus derivados, maquinária agrícola e industrial, veí
culos, fertilizantes e defensivos agrícolas, matérias
primas para a indústria, produtos alimentícios, agro
pecuários não-alimentícios, produtos químicos e far-
macêuticos. · · 

11 -História 

Habitada oriçinalmente por indígenas de nível 
de civilização muito inferior ao de outros povos da 
América pré-coiombiana, a Nicarégua foi colonizada 
por espanhóis na fértil ragião do Pacifico e ocupada 
esporaãJCarnente por ingleses na região atlântica, 
conhecida como 

Cosia dos MosquRos. Após a independência 
centro-americana, em 1815, a presença inglesa na-

quela região. que se contrapunha aos interesses es
panhóis, foi sendo sLilstilufda pela influência dos 
Estados Unidos, potência emergente, que cedo pro
jetou seus interesses no reslante do país. Desde en
tão, a hislória da lli'JCarágua se confunde com a tis
tória de suas relações com os Estados Unidos. Riva
r.dades entre chefes politicos ou militares causaram 
inúmeras convulsões politicas, finalmente decididas 
pela intervenção direta dos fuzileiros navais ameri
canos. Após anos de virtual ocupação, os marinas 
deixaram o país em 1933, não sem antes haverem 
organizado e treinado uma força nacional, sob as or
dens do General Anastasio Somoza, que govemou o 
pais pessoalmente e em seguida por seus descend
entes, num processo de corrupção, até a derrubada 
da dinastia pela insurreição que ·tomou o poder ém 
junho de 1979, e que contava na ocasião com o 
Bpoio ·de pratiCamente todas as classes sociais do 
país. O govemo de coalizão organizado na época 
não resistiu à meltior organização da principal força 
mRilar e politica responsável pela vRória da revolu
ção, Desde então, a Frente Sandinis1a de libertação 
Nacional {FSLN), cujo patrono é o General A~ 
Casar Sandino; líder nacionaUs1a e anti-arnericano 
assassinado na década de 30 por ordem do prinjêiro 
Somoza, asst.miu a condução do país, estribada 
numa organização políticO-partidária semelhante à 
dOS·países sociW.stas. 

ID - Situaçao Interna 

A Presidente Violeta Chamorro assumiu o Go
verno em 15-04-90, para' um mandato de seis anos, 
apoiada pela coligação partidária União Nacional 
Opositora {UNO), após a denota da Frente Sandinis
ta de Ubertação Nacional {FSLN) nas eleições reali
zadas em fevereiro daquele ano. Uma vez empossa
da, a Senhora Chamorro nomeou um gabinete de 
cunho tecnocrático, no qual se destacava o seu gen
ro e braço direRo. Antonio Lacayo, eril!io Ministro da 
Presidência, que renunciou, em setembro último, ao 
cargo, a fim de dedicar-se a campanha sucessória 
para as~ deiJ!éxime-aoo.-Foi-sucedido-por 
Ju6o Cardenas, considerado como um politico timido 
e de parca influência. Alijada das decisões do Go
verno, a UNO assumiu uma postura de declarada 
oposição. Chamorro tampouco conta com o apoiO da 
FSLN, que rejeita· o receituário neoliberal adotado 
pelo Govemo para sanear a economia nicaraguen
se. A frente do Exército, intitulado Exército Popular 
Sandinis1a por disposição da Constituição de 1987, 
permaneceu o General Humberto Ortega, irmão do 
ex-Presidente da República e Secretário-Geral da 
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FSLN, Daniel Ortega, o que garantiu uma transição 
pacífica do poder. 

2. O processo nicaraguense de transição de
mocrática revelou-se muito dificil. O problema cen
tral foi a forma pela qual o Exército Popular Sandi
nista (braço armado da Frente Sandinista de Uberta
ção Nacional) foi tansformado em Exército Nacional 
da Nicarágua. Não apenas o~General Humberto Or
tega continuou no comando do Exército, mas tam
bém a estrutura da oficialidade foi mantida Em se
tembro/94, entrentanto, logrado consenso entre san
dinistas e os partidos de centro-direita, a Assembléia 
Nacional aprovou novo Código Militar, por. cujos ter
mos o General Ortega deveria passar o comando 
das Forças Armadas em fevereiro último a substituto 
indicado pela Presidente Charnorro, Em fi!lS de no
vembro, a Assembléia Nacional aprovou reforma da 

· Constituição que elimina o serviço militar obrigatório 
e transformà o Exéroito Popular Sandinista em Exér
cito da Nicarágua 

3. O principal êxito obtido pela administração 
Chamorro nos assuntos domésticos diz respeito a 
estabilização da economia A inflação anual passou 
de 13.500% em 1990 para 5% em 1992. O esforço 
de estabilização foi acompanhado de reformas es
truturais, tais corno fiberalização do coméroio exte
rior, retorma fiscal, privatizações e reforma do siS1e
ma fiscal, Esses êxitos, entretanto, não chegaram a 
alterar o quadro a ponto de reativar o setor produtivo 
(60% da população economicamente ativa até 1993 
eSlava desempregada ou sujeita ao S!Jbemprego). 
Do mesmo modo os indicadores sociais da Nicará
gua não foram alterados, o que permite incluir eS1e 
país entre os mais pobres do hemisfério. 

IV-Relações com o Brasil 
O exame das relações entre o Brasil e a Nica

rágua revela alguns aspectos que permanecem no 
tempo: ausência de problemas; um diálogo cordial 
mas de baixa intensidade; expectativa da Nicarágua 
de que o Brasil se faça mais presente neste pais, em 
todos os planos; e um certo diS1anciamento brasilei
ro, que pouco se alterou através das profundas 
transformações políticas por que passou a Nicará
gua em sua história recente. 

2. A Presidente Violeta Chamorro visitou o Bra
sil em três ocasiões: bilateralmente, em março de 
1992, e para participar da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
em junho do mesmo ano, e da Reunião Presidencial 
do Grupo do Rio, em setembro último. Jã o Brasil se 
fez representar na posse da Presidente Charnorro 
pelo então Vice-Presidente Itamar Franco. 

3. O Brasil ~u da 11 Conferência Interna
cional sobre Democracias Novas e Restauradas, reali
zada em Manágua, de 4 a 7 de julho de 1994, sendo 
Dom Mauro MoreUi, Presidente do Conselho Nacional 
de Segurança Aliméntar (Consea), indicado para cl)e
fiar a deleg~ brasileira na qualida:fe de Repre
sentante Especial do Senhor Presidente da República. 

4. A Presidente Violeta Charnorro abordou com 
o então Presidente Itamar Franco, durante a IV Cú
pula Ibero-Americana, em Cartagena, em junho de 
1994, e mais recentemente, com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, na Cúpula de Bariloche, a 
questão da Dívida da Nicarágua para com o Brasil. 
O Governo nicaragüense tem reiteradamente solici
tado que o Brasil conceda à Nicarãgua concessões 
idênticas àS conseguidas junto a outros países, 
como a Argentina, o que implicaria o pagamento do 
principal por meio de títulos do Tesouro dos Estados 
Unidos e perdão total dos juros. Comitê de Avalia
ção de Créditos ao Exterior (Comace) - órgão inter
miniS1erial responsãvel pelas negociações da dívida 
externa de que o Brasil é credor -, embora dispoS1o 
a oferece~ algumas vantagens ao Governo .nicara
güense não contemplaria o perdão dos juros, contrã
rio a seus parâmetros e que exige autorização do 
Congresso. Tendo a queS1ão da dívida se tomado o 
eixo central das relações bilaterais, seria oportuno, 
doravante, analisar a QU!lSiãO sob um prisma priori
tariamente politico. 

5. O ltamaraty tem apoiado os esforços de 
reorganização da Chancelaria nicaragüense. Em· ja
neiro último, a convite do Governo braSileiro, visita
ram Brasfiia o Secretãrio-Geral do MiniS1ério do Ex
terior, Edmundo Castillo Sai azar, e a Chefe do Pro
tocolo da Presidência e da Chancelaria, Maria Enri
queta S!adthagen, com o objetivo de conhecer a es
trutura administrativo-organizacional e o funciona
mento do serviço diplomático brasileiro, bem como o 
modelo de formação e aperfeiçoamento de pessoal. 
Em abril, diplomatas brasileiros foram a Manãgua 
para fazer ciclo de conferências sobre comércio in
ternacional e assessorar a criação de unidade dedi
cada a assuntos económicos e de promoção comer
cial na Chancelaria. Dois alunos nicaragüenses cur
sam também, atualmente, o Instituto Rio Branco. 

6. O Brasil participou como observador em reu
nião do Grupo Consutivo que coordena a ajuda in
ternacional à Nicarágua, em Paris, em j1,1nho último, 
e vem prestando cooperação àquele país em vãrias 
ãreas, notadamente no aperfeiçoamento de recursos 
humanos, agropecuãria e cooperação institucional 
com a Chancelaria nicaragüense. 
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7. O comércio bilater.;. registrou em 1993 ex
portações brasileiras de USS-: milhões,· importações 
de US$1.975 mil e um superá'·" de US$5 milhões. 

V -.Drvida da Nicarágua para com o Brasil 

A dívida da Nicarágua para com o Brasil é de 
US$1 03.5 milhões. Acordo Bilateral de Reescalo'na
men1D assinado em maio de 1988 não chegou a ser 
implementado, em razão âo não pagamento da pri
meira parcela down payment previs1D no instrumen
to. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o 
Departamen1D Jurídico do Banco Central do Brasil 
entendem que essa situação resui1Du na extinção da 
vigência do Acordo. A Nicarágua, entretanto, apre
sen1Du proposta de negociação com o Brasil com 
base nos termos obtidos do Governo colombiano, 
quais sejam, troca da dívida por~ zero Coupon 

. Bonds do Governo norte-americano com prazo de 
40 anos, o· que implica um desconto embutido de 
90%. ESta proposta foi rejeüada pela parte brasileira 
tendo em vista as dificuldades legais de conceder 
uma redução da magnilucle desejada pela Nicará
gua. Em março último, o Brasil dispôs-Se a participar 
de neunião do Clube de Paris sobre o reescalona
men1D da divida nicaraguense. Tendo o Governo ni
caraguense obje!ado à participação do Brasil na reu
nião, por não ter tomado parte na primeira fase de 
negociações em 1991, argumento acolhido pelo Se
cretariado do Clube, a delegação brasileira compa
receu na qualidade de observadora A delegação fez 
declaração em plenário de que o Brasil pretendia ne
gociar bilateralmente com a Nicarágua nos termos 
da Minuta Acordada que emanasse da reunião, a. 
qual veio a prever o cancelamenfo de 67% do princi
pal da divida e pagamento em 33 anos, com 6 de 
carência, ou pagamen1D integral em 40 anos (com 
16 de carência). 

DCS, 18-12-95. 

{A Comissllo de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

Nº- 582/95, de 13 de dezembro de 1995, do Mi
nistro de Minas e Energia, referente ao Requerimen
to rP! 1 .355, de 1995. :1e informações, do Senador 
Geraldo Meto. 

N!1. 692/95, ce 14 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Agricultura, c:·: Abastecimen1D e da Refor
ma Agrária, referente av Requerimen1D rP! 1.341, de 
1995, de informações, do Senador Roberto Requião. 

N!1. 962-A/95. de 29 de novembro de 1995, do 
Ministro da Educação e do Desporto, referente ao 
Requerimenfo rP! 1.324, de 1995, de informações, do 
Senador Mauro Miranda 

N21.13&'95, & 12 <!e dezembro de 1!Í95, do Mi
nistro da Fazenda, referente ao Requerimerto ri! 1.407, 
de 1995, de informações, do Senador Gillerto Maanda. 

N2 2.626'95, de 15 de dezembro de 1995, do Mi
nistro de Estado Chefe da Casa Civi da Presidência da 
República, referente ao Requerimerto ri! 1.D82, de 
1995, de infol'll'laÇliles, do Senador José Eduardo Dtira. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
11121.137195, de 12 de dezembro de 1995, do Mi

nistro da Fazenda, refererte ao Requerimerto ri! 1.409, 
de 1995, de informações, do Senador João Rocha. 

N'> 1.978/95, de 14 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Justiça. retererte ao Requerimerto ri! 1.406, 
de 1995, de informações, do Senador Gilbello Miranda. 

As irltlrrTla;iles Ef1CXll'ltranoo à risJnsiçOO 
dos requerente na Secretaria-Gera da Mesa. 

OÁCIOS ,.. 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N!1. 564/95, de 12 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Administração Federal e Reforma do Esta
do, referente ao Requerimento rP! 1.469, de 1995, de 
informações, do Senador João Rocha 

N"950195, de 18 de dezembro de 1995, do Mi
nistro do Planejarnenfo e Orçamento, referente ao 
Requerimen1D rP! 1.326, de 1995, de informações, do 
Senador Eduardo S~Ucy. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

Nl'951195, de 18 de dezembro de 1995, do Mi
nistro do Planejamento e Orçamen1D referente ao 
Requerimenfo rP! 1.429, de 1995, de informações. do 
Senador João Rocha 

As informaçi5es encontrarTI-se à clsposi
ção do requerente na Secretaria-Geral da Mesa 

OÁCIO 

DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nl' 1.507/95, de 20 de dezembro último, comu
nicando a aprovação do Proje1D de Lei do Senado rP! 
171, de 1995, de autoria do Senador José Roberto 
Arruda, que dispõe sobre a administração da Área 
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de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São 
Bartolomeu localizada no Distrito Federal, e dá ou-
tras providências. · 

(Projeto enviado à sanção em 20-12-95.) 

OFÍCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEfUTADOS 

NO 376/95 de 21 de dezembro último, comuni
cando a aprovaÇoo do Sl.bslitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara rf! 114, de 1994 (ri' 209/91, na 
Casa de origem), que regula o § 7º: do art 226 da 
Constituição Federal, que traJa do plane~ ~;. 
liar, estabelece penalidades e dá outras prov1dênc1as; 

(Projeto enviado à sanção em 21-12-95.) 
NO 383195, de 22 de dezembro último, co~ 

do a aprovaçílo do S!bstitutivo do Senã:lo ao Projeto de 
· Lei da Cân'o/a rf! 15, de 1993 (ri> 170187, ~~asa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Replbl.ca, que 
altera a redaçílo dos incisos I e 11 do art 2", o caput do 
art 3" o inciso VI do art 4.2 e o parágrafo único do art 6" 
daLeÍrf! 7.377, de30 deseterrbro de 1985; 

N~ 386/95, de 28 de dezembro último, comuni
cando a rejeição do Projeto de Lei do Senado rf! 
168," de 1991 (rf! 2.034/91, naquela Casa), de auto
ria do Senador Valmir Campelo, que dispõe sobre os 
prazos dos contratos de depósito em ~eda 
em instituições financeiras e dá outras prov1dênc1as; 

w 387195, de 29 de dezembro último, comuni
cando a rejeição do Projeto de Lei do Senado ri> 70, 
de 1995, de autoria do Senador Lúcio Alcãntana, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder pensões es
peciais a Maria Cecilia Bevilacqua de P~":a e Mari~ 
Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do runsta brasi
leiro Clóvis Bevilacqua; e 

w 388/95 de 29 de dezembro último, comuni
cando o arqui~ento, por haver perdido a oportuni
dade, do Projeto de Lei do Senado N2144, de 1995, 
de autoria da Senadora Benedita da Silva, que de
clara feriado nacional o dia 20 de novembro de 
1995 destinado às comemorações do tricentenário 
da ~rte de Zumbi dos Palmares. · 

Encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos das seguintes matérias: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ao Projem de Lei do Senado n~ 57, 
de 1991 (n~ 4.401/94, naquela Casa), de 
autoria do Senador Marco Maciel, que 
"dispõe sobre o exercfcio da profissão de 
Técnico em Turismo". 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 

Dispõe sobre o exercício da profissão 
de Técnico em Turismo. 

O Congress<f'Nacional decreta: 
Art 1"- É reconhecida, em todo o território na

cional, a profissão de Técnico em Turismo, obseiVa
das as disposições desta lei. 

Art 2" O exercício da profissão e a designação 
de Técnico em Turismo são privativas: 

I - dos diplomados em curso superior de Turis-
mo, devidamente reconhecido; . 

11 - dos diplomados por estabelecimento de en
sino superior estrangeiro, em curso equivalente, 
desde que o respectivo diploma seja revalidado, na 
forma da legislação vigente; 

III -dos que, na data da promulgação desta lei, 
venham exercendo, comprovadamente, pelo menos 
por cinco anos, as atividades especificas de Técnico 
em Turismo (art 42). 

Art 3º- As pessoas habilitadas na forma desta 
lei deverão obter registro profiSSional no órgão ou 
instituição competente, de acordo com a legislação 
em vigor. 

Art 4.2 Constituem atividades específicas de 
TécniCo em Turismo: 

I - coordenàção, orientação e/ou execução es
pecializada de trebalhos técnicos, estudos, pesqui
sas e projetos na área de- turismo; 

11 - análise de dados econõmicos, estatísticos 
e sociais necessários à formação de políticas, pla
nos, programas e projetos de setorturístico; 

III - elaboração de planos visando ao desen
volvimento do setor turístico; 

IV - análise e estudos relativos a levantamen
tos socioeconômicos e culturais, na área de turismo 
ou em outres áreas, que tenham influência sobre as 
atividades e serviços de turismo; 

V - coordenação e orientação de trabalhos es
pecializados, nos níveis intermunicipal, interestadual 
e inter-regional, visando a favorecer a integração de 
atividades e serviços turísticos; 

· · · VI - coordenação e orientação de trabalhos de 
seleção e classificação de locais e áreas de interes
se turístico, visando ao adequado aproveitamen1o 
dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua 
natureza geográfica, histórica e artistica, bem corno 
com sua viabilidade econõmica; 

VIl -coordenação e orientação de levantamen
tos, estudos e pesquisas relativamente a instituiçõ
es, empresas, órgãos, públicos e privados,. ~ue, 
atual ou potencialmente, atendam ao setor turistico, 
nos níveis municipal, estadual, regi_onal ou nacional; 
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, VIII - coordenação e orientação de levanta
mento de necessidade de treinamento, visando à 
formação e/ou ao aperfeiçoamento de pessoal, em 
nível técnico ou de prestação de serviços; 

IX - coordenaçaG, orientação e elaboração de 
planos e projetas de marketing turístico; 

X - consultaria· e assessoria na elaboração de 
planos, programas e projetas a serem desenvolvidos 
no setor turístico. 

Art 5" As atividades de Técnico em Turismo 
serão desenvolvidas em empresas privadas ou pú
blicas; órgãos ou entidades, conforme o disposto na 
legislação específica e correlata, bem como, nos atas 
normativos expedidos pelo Instituto Brasileiro de Tu
rismo- EMBRATUR. 

· Art 52 Fica acrescida aõ ·Grupo de Confedera
ção Nacional das Profissões Uberais, constante do 
Quadro de Atividades e Profissões anexo ao Decre
to-l:.ei· nQ. 5.452, de 12. de maio de 1943 (Consolida
ção das Leis do Trabalho), a categoria de Técnico 
em Turismo. 

Art 7!1. É assegurado à categoria profissional· 
de Técnico em Turismo, como piso salarial, o valor 
de retribuição praticado pelo Poder Executivo, com 
base na Lei n!1.6.721, de 12 de novembro de 1979. 

Art 11" O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua pl.bli
cação. 

. Art 9!1. Esta lei entra em vigor na data de sua 
pup!ica~ 

Art. 1 o. Revogam-se as disposições em contrário. 

(A CornissOO de AssUlios Econ6micos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-1, DE 1996 
~ 1.727/91, na. Casa de origem) 

Institui, para os estados, Distrito F8-
deral e municfpios, compensaçao flnall-' 
ceira pela geraçao de energia elétrica em 
centrais nucleares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 !1. A geração de energia elétrica em cen

trais nucleares ensejará compensação financeira 
aos estados, Distrito Federal e municípios, a ser cal
culada, distribuída e aplicada na forma desta lei. 

§· 1 !1. A compensação financeira de que trata o 
caput deste artigo referHe apenas à localização 
das centrais nucleares, não desobrigando seus pro
prietários de indenizarem pelos danos causados ao 
meio ambiente e ao patrimônio p(blico e privado, de
correntes da implantação e operação dessas centrais, 
de seus dejetos radioativos e custos de descomissio
namento das instalações ao final de sua vida 001. 

§ 2!1. O pagamento da compensação financeira 
não desobrigará, parCial ou totalmente, os proprietá
rios das centrais nucleares do cumprimento da legis
lação ambiental, de segurança e de saúde pública, 
bem como de reparar os danos causados ao meio 
ambiente. 

Art 2!1. A compensação pela.geração nucleqe
létrica será de 4,5% (quatro e meio por cento) sobre 
o valor da energia elétrica produzida, a ser paga pe
los concessionários de serviço de energia elétrica 
aos estados, Distrito Federal e municípios em cujos 
territórios se localizem instalações nucleares desti
nadas à produção de energia elétrica, ou que se si
tuem em área para a qual esteja prevista a evacua
ção de população por ocasião de emergência decor-. 
rente de acidente nas instalações nucleoelétricas, 
além dos órgãos pCblicos da administração descen
tralizada da União, conforme dispõe o art 4". 

Art 3º- O percentual de que trata o art 2!1. será 
aplicado aos valores de venda da energia elétrica 
constantes das !aturas emitidas pela central nu
cleoelétrica, excluídos os tributos e empréstimos 
compulsórios, computando as subvenções ~ Te
souro Nacional e dos agentes do setor elétrico no 
custo unitário do quiloWatt vendido. , .. 

Art 4" A distribuição mensal da compensação 
financeira será feita da seguinte forma: 

I - 1 O% (dez por cento) ao Estado onde a cen
tral estiver localizada; 

11 - 55% (cinqoenta e cinco por cento) ao Muni
cípio onde a central estiver localizada; 

III - 15% (quinze por cento) aos ITIIXlicípios 6mí
trofes do Município onde a central estiver localizada; 

IV - 5% (cinco por cento) a cada um dos se
guintes órgãos da administração direta da União: 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
- DNAEE, Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNEN, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re
CIJSOS Naturais Renováveis - IBAMA e Secretaria de 
Ciência e Tecnologia da Presidência da República. 

§ 1 !1. Na distribuição mensal da compensação 
financeira, o Distrilo Federal receberá o montante 
correspondente às parcelas de Estado e Município. 

§ 2!1. As cotas destinadas aos estados, Distrito 
Federal e municípios serão empregadas em obras 
de infra-estrutura ou de desenvolvimento sócio-eco
nõmico. 

§ 3º- As. cotas destinadas ao Departamento Na
cional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE serão 
empregadas no aperfeiçoamento das normas que 
regem os serviços nucleoelétricos e na fiscalização 
dos mesmos. 
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§ 4º- As colas destinadas à Comissão Nacional 
de Energia Nuclear - CNEN :>erào empregadas no 
aperfeiçoamento das normas· de segurança das ins
talações nucieoelétircas e na melhoria das condiçõ
es de segurança das instalações existentes. 

§ 5" ki cotas destinadas ao lnslillto Brasileiro do 
Meio Arrilienle e Ra::usos Nat!J"ais Renováveis -lEIAMo\ 
serro~ em polí!X:as®proteçãJ a•ibieftll. 

§ 6º- As colas destinadas à Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia da Presidência da República serão 
empregadas em atividades de pesquisa cientifica e 
de desenvolvimento de tecnologia relacionadas com 
a geração nucieoelétrica. 

Art so. 15% (quinze por cento) do que couber 
ao Estado onde a central estiver localizada serão 
distribuídos ao Município, não participante da com
pensação financeira, desde que nel~ esteja localiza-

. da indústria produtora de elemento combustível utili
zado pela central nuclear. 

Art. 6" O pagamento da COI'llJElllSação financeira 
prevista nesta lei será efetuado, mensalmente, direta
mente aos estados, ao Distrilo Federal, aos ITU1icípios 
e aos órgãos da administração dineta da União, até o 
último dia úlil do mês subseqüente ao do fato gerador, 
vedada a aplicação dos recusos em pagamento de dí
vidas e no quadro permamente de pessoal. 

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo 
estabelecido no caput deste artigo implicará o paga
mento de juros calculados pela Taxa Referencial 
Diária- TRD, devidos desde o vencimento até o efe
tivo pagamento, acrescido de multa de 10% (dez por 
cento) aplicável sobre o montante final apurado. 

Art. 7º- O Departame!to Nack;lnal de Águas e 
Energia Elétrica- DNAEE adotará providências no sen
tido de que, na aplicaçãl desta lei, não sejam afetadas 
as contas de consumo mensal eqtivalente ao valor de 
até 30kwh, inclusive, quer o fornecimento seja feito sob 
a forma medida, quer sob a forma de estimativa 

Art 8º- O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 
de sua publicação. 

Art 9!! Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificaçao 

O art 20, § 1 ~. da Constituição de 1988 asse
gura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração de 
recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica no respectivo território, ou compensação fi
nanceira por essa exploração. 

Esse preceilo constitucional está regulamenta
do pelas Leis~ 7.990, de 20-12~9. e~ 8.001, de 
13-S-90. A primeira decorre de projetos do Senador 
Ronan Tito, que tramilou na Câmara dos Depu1ados 
com três projetes "de teor semelhante apensados, 
um deles anterior à existência do preceito constitu
cional. A segunda decorre da Medida Provisória emi
tida para equacionar a situação criada com o veto 
presidencial aos itens da Lei oQ 7.990 que definiam 
os percentuais de distribuição da compensação fi
nanceira entre os Estados, Distrito Federal, Municí- · 
pios e órgãos da administração federal da União. 

O pagamento de indenização às unidades da 
Federação pelo aproveitamento de recursos naturais 
em seus territórios é princípio consagrado, no caso 
da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás 
natural, desde 1953, pela Lei ~ 2.004. A Constitú
ção de 1988 estendeu esse princípio à exploração 
de recursos hídricos para fins de geração de ener
gia elétrica e à de recursos minerais. Nada mais jus
to, pois essa exploração traz conseqüêncías igual
mente danosas para a economia e o meio ambiente 
das regiões de exploração. Além do mais, o novo 
texto constitucional notabilizou-se pelo ctidado com 
a conservação do meio ambiente, o que de certa 
maneira justifica e confirma a necessidade de provi
mento de recursos específicos para esse fim. 

Para a implantação de uma hidrelétrica há 
sempre a necessidade de desapropriação de exten
sas áreas a serem inundadas com a formação do re
servatório. Dessa realidade decorrem vãrios proble
mas de ordem económica e social: a perda defi
nitiva da capacidade de geração de rendas nas 
terras inundadas, reduzindo a receita fiscal de 
Municípios e Estados; a migração involuntária a que 
são submetidos os primitivos moradores; a alteração 
profunda do mercado de terras regional, devido à 

· massa de recursos financeiros que são inje1ados pe
las indenizações; o súbito desenvolvimento da eco
nomia local durante as obras de usina, provocando, 
inclusive, um processo inflacionário localizado, se
guido de uma recessão após sua conclusão e a de
salivação de seus canteiros de obra 

A natureza de uma usina termonuclear é total
mente diversos da de uma hidrelétrica. No entanto, 
sua construção· causa impactos regionais que guar
dam diversos pontos em comum. Em tomo da usina 
é criada uma ánea de exclusão, de propriedade da 
concessionária de energia elétrica, que devera ser 
desapropriada. Embora de menores dimensões do 
que um reservatório da hidrelétrica, essa área, de
pendendo de condições locais, poderá significar 
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uma grande extensão de terras. Em seu interior só 
poderão existir moradores eventuais e atividades 
econõmicas não relacionadas com a operação do 
reator nuclear e a geração de energia elétrica pode
rão ser exercidas somente pela própria concessioná
ria e devidamente autor.zadas pelo órgão competen
te de fiscalização das atividades nucleares. Em tor
no dessa área deverá ser mantida uma zona de bai
xa população de modo a permitir que medidas prole
toras possam ser tomadas em caso de acidente gra
ve. São possibilidades de futuras atividades econõ
micas ·que são, definitivamente, ~as para regiões 
vizinhas, significando diminuição de renda para os mu
nicípios que tenham parcela de seu território locãoza:la 
nessa zona e, conseq0erternen ta •lbém para os Es
tados que têm parte de suas receitas fiscais co~ 
tidas, em definiliw. Ps obras de uma tlsina nu::tea- têm 

. dl.l"açãã elevada, sirrilar à de uso h~ de porte, e 
· nlficalivo contingente de iT1ão-de-obla. De-

OCI.4l3 SIQ local" . 
perDendo da regiã:> em que a usina se 12e, sua '"" 
fluência como cinarrizadora da economia toca. cUa1le 
a fase das obras, e geradora de recess!'K!, ~ logo elas 
cessem, será semelhante à de uma hidrelélrica 

A fase de operação de uma usina nuclear 
acrescenta um impacto a: mais na população de sua 
região de influência. É o risco ~nte de ~ 
acidente grave a que ficam submetidos seus habi
tantes, por menos provável que seja a possibiridade 
de concretização desse acidenta 

Pelas razões apresentadas, somos de opi
nião de que a Constituiç1kl deveria ter es!er1Cfido à ge
ração de ellelllia elétrica em usinas nucleares o meca
nismo de compensaçàJ financeira às unidades da Fe
deraçã:>. Este é a razão da ·presente iniciativa Inspira
se em suQestão a nós oferecida por irnportanle líder 
político interiorano, prefeilo por várias ":9islaUas . e 
bom artigo Dr. Cid Magalhães Silva, cJa,. ~ de Rio 
Claro, município vizinho ao de ~ra dos ReiS, onde 
se locai"IZS a única usina nuclear brasiléira 

Na redação do presente Projeto de Lei procu
ramos manter, o mais possível, os termos da legisla
ção que regulamentou o preceito_C()nstitucional da 
compensação financeira, somente adaptando-os à 
realidade da geração de_ base nuclear ... 

LEGISLAÇÃO Cf!ADA 
CONSTITUIÇAO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL- 1988 

...................................... ~ .................................................. ... 
TITULO III 

Da organizaçao do Estado 

CAPITULO 11 
DaUniao 

Art 20. São bens da União: 

§""1~-~--~~;;.-;;··;;;;;·t;;;.;;;;;;;·d;;;;:·;~--~ 
tados ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como' a órgãos da adrrinistração clire!a da União, 
participação no restJtado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de .ge
ração de enel!lia elétrica e de outros rec~ ITilne
rais no respectivo terri16rio, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econõmica exclusiva, ou com
pensação financeira por essa exploração. 

ooooouo•oo-ooooouo-oooooooo••••-•••••••••••••oonou••••-no•••_••• 

(} LEI N2 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Institui, para os Estados, DistriiD. Fe
deral e Municipios, compensaçao finan
ceira pelo nesultado da exploração de pe
tróleo ciu gás natural, de recursos hklri
cos para fins de geração de energja elé
trica, de recursos minerais em seujs res
peçtivos territórios, platafonna continen
tal, mar territorial ou zona econOmiCa ex
clusiva, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 12 O aproveitamento de recursos hídricos, 

para fins de~ de energia~ e '!Os~ · 
minerais, por quaisquer dos regunes previstos em lei, 
ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, a ser calei dada, dístrtluída ·e 
aplicada na forma estabelecida nesta Lei. 

Art 2.2 A compensação pela utifização de recur
sos hídricos, para fins de geração de energia elétri
ca, será de 6% (seis por cento) sobre o valor de 
energia produzida, a ser paga pelos concessio~ 
de serviço de energia elétrica aos Estados, ao Distri
to Federal e aos Municípios, em cqos terrilórios se 
localizarem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por 
águas dos respectivos reservalórios. 

§ 12- (vetado.) 
1 - (vetado.) 
11 - (vetado.) 
§~-(vetado.) . 
Art 3º- - O valor da compensação financeira 

corresponderá _a _um fator .percen!Lial . d<:>Jtal<:Jr da 
energia constante da fatura, excluídos os tributos e 
empréstimos compulsórios. 
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§ 12 A energia de hidroelétrica, de uso priltativo 
do produtor, quando aproveitada para uso externo 
de serviço público, tarrbém será gravada com a apli
cação de um fa10r de 6% (seis por cenlo) do valor da 
energia elétrica correspondente ao faturamento cal
culado nas mesmas condições e preços do conces
sionãrio do serviço público local. 

§ 2" Compete ao Dep<l!"lamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica .(Ot:IAEE), fixar, mensal
mente, com base nas tarifas de suprimenlo vigentes, 
uma tarifa atualizada de referência, para efeito de 
aplicação das compensações financeiras, de nianei
ra uniforme e equalizada, sobre toda a hidroeletrici- · 
dade produzida no País. 

Art 4S! É isenta do pagamen10 de compensa-
ção financeira a energia elétrica: · 

I - produzida pelas instalaçôes-9eradoras com 
.capacidade nominal igual ou inferior a 1 O.OOOkW 
(dez mil quiloWatls); 

11 - gerada e consumida para uso privativo de 
produ10r (au10produ10r), no montante corresponden
te ao seu consumo próprio no processo de transfor
mação industrial; quando suas instalações indus
triais estiverem em outro Estado da Federação, a 
compensação será devida ao Estado em que se lo
calizarem as instalações de geração hidroelébica; 

III - gerada e consumida para uso privativo de 
produror, quando a instalação consumidora se locali
zar no Município afetado. 

Art 5" Quando o aproveitamenlo do potencial 
hidroelétrico atingir mais de um Estado oy Município, 
a distribuição dos percentuais referidos nesta Lei 
será feita proporcionalmente, levanc!o-se em consi
deração as áreas inundadas e outros parâmetros de 
interesse público regional ou local. 

Parágrafo único. O Departamento Nacional de 
Águas e Energia Bétrica (DNAEE), elaborará, anual
mente, os estudos necessários à operacionalização 
dos critérios estabelecidos no caput deste artigo. 

Art 6ll A compensação financeira pela explora
ção de recursos minerais, para fins de aproveifa. 
men10 econômico, será de até 3% (três por cen10) 
sobre o valor do faturamento líquido resultante da 
venda do produto mineral, obtido após a ütima eta
pa do processo de beneficiamento adotado e antes 
de sua transformação industrial. 

§ 1" (Vetado.) 
§ 2" (Vetado.) 
I - (Vetado.) 
11- (Vetado.) 
III - (Vetado.) 
§ 3" (Vetado.) 

I -(Velado.) 
11 -(Vetado.) 
III - (Velado.) 
Art 7!l O art 27 e seus §§ 4S! e Sll, da Lei rf2. 

2.004, de 3 de outíbro de 1953, alterada pelas Leis 
rf2.s 3.257, de 2 de dezembro de 1957, 7.453, de 27 
de dezembro de 1985, e 7.525, de 22 de julho de 
1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art 27. A sociedade e suas stbsi:liárias fi- · 
cam obriga:las a pagar a COJT1)ei1S2Çã:> finan
ceira alS Estad 15, Distri10 Fede<al e Municipios, 
corresponclerte a 5% (cinco por cen10) sobre o 
valor do óleo bnlo, d:f xisto betuminoso e do 
gá> exlraído de seus respectivos teniórios, onde 
se fixa' a lavra do pel!óleo ou se klcalizarem ins
tala;ões ITldlíli 1 a; ou teu estes de errbarque ou 
desen1larque de óleo bnio ou de gá> nalual, 
opeoa:Xls pela Pellóleo Brasileiro SA (PETRO
BRAS), obedecidos os seglintes Clitérios: 

I- 70% (setenta por çento) aos Esta
dos produrores; 

11 - 20% (vinte por cen10) aos Municí
pios produtores; 

III - 1 O% '(dez por cento) aos Municí
pios onde se localizarem instalações maríti
mas ou terrestres de embarque ou desem- . 
barque de óleo bruto e/ou gás natural. 

. .................................................................. . 
§ 411 É tarrilém devi:la a cornpensaçi!oo fi

nanceira aos Esta:los, Distri10 Federal e Municí
pios confrortalles, quando o óleo, o xisto betu
rrinoso e o gás forem extraídos da plalafi:lrma 
continental nos mesmos 5% (cinoo por cen10) 
fixa:los no caput deste artigo, sendo 1 ,5% (um 
e meio por cento) aos Estados e Distri10 Fede
ral e 0,5% (meio por cen10) alS Municípios 
onde se localizarem instalações maritimas ou 
terrestres de embarque ou clesen'tlarque; 1,5% 
(um e meio por cento) aos Municípios prodtJo. 
res e suas respectivas áreas geoeconômicas; 
1% (um por cenlo) ao Ministério da Marinha, 
paa atender alS encargos de fiscalizaçãl e 
proteção das alivicBles econômicas das referi
das áreas e 0,5% (meio por cen10) para consti
ti" um Fundo Especial a ser distribuído entre to
dos os Estados, Territórios e Municípios. 

§ 6" Os Esta:los, Territórios e Municípios 
centrais, em ~ lagos, rios, ilhas fluviais e la
CU51res se fizer a exploração do petróleo, xisto 
betuminoso ou gás, farl'rJ jus à compensação fi
nanceira prevista no caput deste artigo. 
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Art 82 O pagamen!D das coR1)ei1SaÇÕeS finan
ceiras previstas nesta Lei, inclusive o da ·indenização 
pela exploração do petróleo, do xisto belurinoso e do 
gás nalu'al, será efeluado, mensalmente. ciretanerte 
aoS Estados, ao Disbio Federal, aos Ml.nicípios e aos 
órgãos da adminisllação direta da i.J~. até o ~ 
dia úli do mês slbseqüente ao do falo gerador,· veda
da a aplicaç!D dos~ em pagamenb de dividas 
e no quadro pennanenle de p sssoal. 

Parágrafo único. O não cumprimen!D do prazo 
estabelecido no caput deste artigo implicarã correção 
do débito pela variaçfl> diária dó BOnus do Tesouro 
Nacional (BTN), ou outro parametm de oorreção mo
nelflria que venha a st.Dstilú-lo; juros de mora de 1% 
(un por cerro) ao mês e nUla de 10% (dez porcento) 
~sobre o montante final apurado. 

Art 92 Os Estados transferirão aos Municfpios 
25% (Vinte e cinco por cen!D) da parcela da COIY1=Jen
sação financeira que lhe- é allibuída pelos arts. 2", § 
12, 6", § 3> e 7'>- desta Lei, mediante observância dos 
mesmos critérios de distribuição de recursos eslabe
lecidos em decorrência do dispos!D no. art 158, inci
so IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e 
dos mesmos prazos fixados para a entrega desses 
recursos, conlados a partir do recebimen!D da com
pensação. 

Art 1 O. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data 
de sua publicação. 

Art 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 12. Revogam-se os §§ 12 e 2" do art 27 da 
Lei n2 2.004, de 3 de ~o ele 1953, na reclaçao · 
que lhes foi dada pela Lei n2 7 .453, de 27 de dezem
bro de 1985, e das demais disposições em conllário. 

Brasília, 28 de dezembro de 1989; 1682 da ln
dependência e 1012da RE!pública.-JOSÉ SARNEY 
-Vicente Cavalcante Fialho.. 

("") Republic!He per 1rlr saldo cem incom>Çile8 no Dl6rlo Otlclol 
do 29 de dezembio do 1989-SeçAo L 

LEI NO 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990 

Define os percentuais da distnbui
çao da compensaçao financeira de que 
trata a Lei rf!. 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art 12 A distribuição mensal da compensação 
financeira de que trata o art. :!!! da Lei n2 7 .990, de 28 
de dezembro de 1989, será feita da segünte forma: 

1-45% (quarentl e cinco por cenkl) aos Eslart s; 
11-45% (quErertae cinco porcenil) aos t.blicípDs; 
III - 8% (oi!D por Centl) ao Departamento Na-

cional de Águas e Energia Elélrica- DNAEE; e -
IV - 2% (dois por cerro) ao Ministério da Ciên

cia e Tecnologia 
§ 12 Na distribuição da OO!T4)en5Sção financei

ra, o Distri!D Federal receberá o montante corres
pondente às parcelas de Estado e de Municfpio. 

§ 2" Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por 
reservatórios de montante, o acréscimo de energia 
por eles propiciado será considerado como geraçao 
associada a estes reservalórios regularizadares, 
competindo ao DNAEE efetuar a avaRaçao corres
pondente para determinar a proporção da compen
sação financeira devida aos Estados, Dislrito Fede
ral e Municípios afelados por esses reservatórios. 

§ 32 A usina de ltaipu dislribuirá, mensalmente, 
respeitados os percentuais definidos no caput deste 
artigo, sem prejuízo das parcelas devidas oo Df-.!AEE e 
oo Ministério da C"lência e Tecnologia, ao Eslíildo do 
Paaná e aos MLWlicípios por ela diretamente afetados, 
85% (oitenta e cinco por cento) dos royalties <ievidos 
por ltaipu Binacional ao BrasB, previstos no Anexo C, 
ilam 11~ do Tratado de ftaipu, assinado em 26 de mar
ço de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a 
RepüJiicado Paraguai, bem como nos doct.mentos in
terpretativos slbseqüentes, e 15% (qLinze por cento) 
aos Estados e Mu1icipios afetados por reservatórios a 
montante da usina de ltaipu, que conlribuem para o in
CI"IliTl8l'R) de energia nela produzida 

§ 42 A cola destinada m Depmamento N<K:ional 
da Águas e Energia Elélrica- DNAEE. será empregOOa: 

a) 40% (quarenta por cento) na operação e na 
expansão da rede tidrometeorológica nacional, no 
esludo de recursos hldricos e na fiscafiZSção dOs 
serviços de eletricidade do Pais; 

b) 35% (ll'illti e cinco por cen!D) na instituição, 
gerenciamen!D e suporte do Sistema Nacional de 
Gerenciamen!D de Recursos Hldricos; · 

c) 25% (vinte e cinco por cento) em politicas de 
proteção ani>iental, por intennédio do órgão federal 
competente. 

Art. 2" Para efeito do cálcUo da co~ fi
nanceira de que trata o art ~ da Lei ~ 7.990, de 28 
de dezembro de 1989. entencfe.se por fa!uramento lí
qúdo o total das receilas de vendas, excluidos os tri
butos incidentes sobre a COTI1EliCialização do produto 
mineral, as despesas de transporte e as de seguros. 
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§ 12 O percentual da compensação. de acordo 
com as classes de substâncias minerais, será de: 

I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e 
potássio: 3% (!rés por cento); 

11 - ferro, fertilizante, carvão e demais substân
cias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o dis
posto no inciso IV deste artigo; 

III- pedras precbsas, ~ rora:la> ~eis, c::J'

bona:los e melais robres: 0,21'o (doisdOOrrosporcerio); 
IV- ouro: 1% (um por cento), quando extraído 

por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros. 
§ 2º- A disbibuição da compensação financeira 

de que trata este artigo será feita da seguinte forma: 
I - 23% (vinte e três por cento) para os Esta

dos e o Distrito Federal; 
11 - 65% (sessenta e cinco por centoi para os 

Municípios; 
III- 12% (doze por cento) para o Departamenk> Na

cional' de Prtxlr.t;OO Mineral - DNPM, que desfi1ará 2% 
(dois por cento) à proteç;\'Kl arri:lienlal nas regiões ninera
doras, por intelmédb do lnsli!Uo Brasileio do MeiJ ~ 
bierte e dos Recuses Nab.rais.Reoováveis- IBAMA, ou 
de olirO órgàl federal OClfTllEllenle, que o stbstitúr. 

§.32 O valor resultante da aplicação do percen
tual, a título de compensação financeira, em função 
da classe e substância mineral, será oonsiderado na 
estrutura de custos, sempre que os preços forem ad
ministrados pelo Governo. 

§ 42 No caso das substâncias minerais extraí
das sob o regime de permissão da lavra garimpeira, 
o valor da oompensação será pago pelo primeiro ad
quirente, oonforme dispuser o regulamento. 

Art 32 O art 8" da Lei n2 7 .990, de 28 de de
zembro de 1989, passa a ter a seguinte redação: 

Art 8" O pagamento das oompensações finan
ceiras previstas nesta lei, inclusive o da indenização 
pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
do gás natural, será efetuado mensalmente, direta
mente aos Estados, ao Disbito Federal, aos Municí
pios e aos órgãos da Administração Di reta da União, 
até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao 
do fato gerador, devidamente· oorrigido pela variação 
do Bõnus do Tesouro Nacional - BTN, ou outro pa
râmetro de oorreção monetária que venha a substi
tuí-lo, vedada a aplicação dos rect.IISOS em pagamento 
de divida e no qusdro permanente do pessoal. 

Art. 4B O Departamento Nacional de Águas e de 
Energia Elétrica adotará providências no sentido de 
que, na aplicação desta lei, não sejam afetadas as 
oontas de consumo mensal equivalente ao valor de até 
30KWh, inclusive, quer o fornecimento seja feita sob a 
forma medida, quer sob a forma de estimativa 

Art 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6'> Revogam-se as disposições em oontrário. 
Brasllia, 13 de março de 1Sso; 1~ da Inde

pendência e 1 02º- d'a República -JOSÉ SARNEY -
Vicente cavalcante Fialho. 

LEI N2 2.004 , DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Politica Nacional do 
Petróleo e define as atribuições do Conse

. lho Nacional do Petróleo, institui a Socie
dade por AçOes Petróleo Brasileiro Socie
dade AnOnima, e dá outras providências. 

(A Comissão de AssUJtos Econômicos.J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'>2, DE 1996 
(N'> 259/95, na Casa de origem) 

Altera a redaçllo do§ 1~ do art 52 da 
Lei "" a078, de 11 de setembro de 1990, 
que "dispõe sobre a proteçao do consu
midor e dá outras providências". 

O Congresso Na::ional decreta: 
M 12 o § 12 do at 52 da Lei rt> 8.078, de 11 de se

terrbro de 1990, passa avi;!ora" com a segtirm redação: 

"Art. 52.·····-···-·-··-·-····--················-· 
§ 12 As multas de mora derorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
não poderão ser superiores a 2o/o (dois por 
cento) do valor da prestação. • 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
poolicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em oontrário. 

Justificaçllo 

O principal benefício do Plano Real para a so
ciedade brasileira é a redução cps níveis da inflação, 
o que se verifica desde sua adoção no ano passado. 

Entretanto, diversas práticas adotadas pelos 
agentes eronõrricos durante a época da inflaçàl alta 
continuam a ser utilizadas, o que nàl se justifica finan
ceiramente e causa inã~gnação na parcela da socieda
de que nàl pode defender-se de tais práticas. 

A miJta moratória oontratual de 10% (dez por 
cento) é uma delas. A cláusula que a estipula está pre
sente em praticamente todos os oontratos comerciais e 
sempre explicita o percentual mais elevado. Entretan
to. rom os níveis inflacionários atuais, esta multa pas
sa a ser trernendarnente onerosa para aqueles que, 
por qualquer que seja o motivo, não qtitaram o débito 
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na ct:im de veromerto. No nas das. Vezeí. os am
sos de ~ se devem a falta de recusas e 
ocorrem entre os (iimos das oo m!!s e o recebi
menl:l oo salário no inó:::io oo m!!s segtDe. Consi
dere-se ainda que por ~ 1 (ISII) cia de ánEo, 
a mita é deferida. Nw é ;.sm, pottno, que seja 
cobra:lo, a líiUo de rn.ta. o eqtivalel1e a cerca de 
3 (!rês) rrnses de rendiiren!<' de una ca:lemeta de 
IJC)4BlÇa no valor da dívi:la. 

O objelo deste projeto de lei é situar o percertual 
da mita em um palamar concfiZellle com a siluaçã:l da 
inflac;ãl. "Multar o iflajifllllente em 2% (oois por cen1o) 
corrige a injustiça que é cometida contra os deve<bres. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 
LEI N9- 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteçlo do consu
midor e dá outras providências. 

O Presidente da Rep(bi"K:a, faço saber que o Con
gresso Na::ional decreta e eu sanciono a seguirte lei: 

TITULO I 
Dos direitos do consumidor 

CAPITuLO VI 
Da proteçao contratual 

SEÇÃOII 
Das cláusulas abusivas 

Art 52. No fornecimento de procUos ou servÇls 
que envolva ot.torga de credito ou concessao de finan. 
ciamento ao COilStJITÜlr, o fornecedOr develá, entre ou
tros requisitos, informá-lo prévia e alequa:lamente sOCre: 

V- soma total a pagar, com e sem financiamenlo. 
§ 12 As multas de mora decorrentes do inadim

plemento de obrigação no seu tenno não poderão 
ser superior a de2 por cento do valor da prestação. 

§ 2" É assegr.rada ao consurridor a liqt.idação 
antecipada oo débito, total ou parcialmente, med"lanle 
redução proporcional 005 juros e demais acréscimos. 

§ 3" (Vetado.} 

(A Comissão de Conslituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à ptblicação. · 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui
ção recebida da Câmara dos Deputados, que será 

· lida pelo Sr. 12 Seaeláb em exerolcio, Seriador Nabor 
JÚ1i01". 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSnTUIÇÃO N21, DE 1998 

(N" 48195, na cantara dos Deputados) 

Dá nova reclaçao ao inciso 11 do arti
go 192 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do § 32 do art 60 da 
Constituição Federal, prtlrnuigam a seguinte Ernenc 
da ao texto constitucional: 

Art 12 O inciso 11 do art 192 da Constituição 
Federal passa d vigorar com a seguinte redação: 

"Art 192. ··--··········-··················· .... ·-·· 

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimenfos de seguro, resseguro, previdência e capita
Uzação, bem como do órgão oficial fiscalizador. • 

Art 2" Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. -

.• 
' 

TRAMfTAÇÃO NA CÃMARA DOS DEPLrrAGos 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N248-C, DE 1995 

(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à ConstitUção n2 48195) 

Redação para o segundo turno de 
discussão da proposta de emenda à 
Constituição nt. 48-b, de 1995, que Dá 
nova rectaçao ao Inciso 11 do art. 192 da 
Constituição FederaL 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal. nos termos do § 32 do art 60 da 
Constilüição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Art 12 O inciso 11 do art 192 da Conslituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 192. ••••••••••• -··························-····· 
11 - aulorização e fulcionamento 005 

estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador.• 

Art 22" Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, 6 de d82embro de 1995. -
Deputado Ayres da Cunha, Presidente. - Deputado 
Antonio do Valle, Rela!or. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A ma
téria vai à Comissão de COnstituição, Justiça e Cida
dania, podendo inclusive ser colocada no periodo de 
convocação extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu a Mensagem n" 101, de 1996, (n" 
3/96, na origem), de 3 do corrente, pela quai o Presi
dente da República encaminha, .,!loS termos do inciso 
11 do art. 7•da Lei n"-9.069, de29 de junho de 1995, 
o demonstrativo das emissões do real relativo ao 
mês de novembro de 1995, as razões delas determi
nantes e a posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas. • 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência reoebeu a Mensagem n" 10l!, de 1996 (n" 
1.474195 na origem), de 21 de dezembro último, pela 
quai o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita 
autorização para contratar operação de crédito ex
temo, com garantia da República Federativa do Bra
sil, entre o Governo do Estado do Ma1D Grosso do 
Sul e o Fundo Financeiro para Desenvolvimenlo da 
Bacia do Prata- FONPLATA, no valor equivalente a 
até vinte milhões de dólares norte-americanos, desti
nada ao financiamento parcial do Proje1D de Pavi
mentação Asfáltica da Rodovia M8-141 , trecho M
nhema-Naviraí. 

A matéria, anexada ao processado do Oficio no 
Sl74, de 1995, vai à comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu a Mensagem n" 103, de 1996 (n" 
8/96, na origem), de 3 do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República solicita, nos termos do 
art 52, inciso V, da Constituição Federal, autoriza
ção para contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a cento e sessenta milhões de dó
lares norte-americanos, junto ao Banco lnterameri
cano de DesenvoMmen1D - BID, destinada a finan
ciar, parcialmente, o Programa de Ciência e T ecno
logia, cuja execução ficará a cargo da Financiadora 
de Estudos e Projetas- FINEP. 

A matéria vai à COmissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência reoebeu a Mensagem nº- 104, de 1996 (n" 
1.437195 na origem), de 18 de dezembro último, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita 
seja autorizada a contratação de operação de crédi-

to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, entrá a COmpanhia Catarinense de Águas e 
Saneamento - CASAN e o Kreditanstalt für Wiede
raulbau-KfW, no vator 1Dtal equivalente a até DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), 
destinada a financiar parcialmente o Projelo de Re-: 
cuperação de Sistemas de Abastecimerrlo de Água 
no Estado de Santa Catarina. 

· A Presidência determinou a anexação do Ofí
cio no 3.595195, na origem, do Banco Central do Bra
sil, relativo à manifestação daquele órgão sobre a 
referida operação de crédito. . 

A matéria vai à Comissão de Assun1Ds Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu a Mensagem no 1 05, de 1996 (n" 
9196, na origem), de 3 do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República solicita seja alterado o 
artigo 5º- da Resolução no 68, de 27 de agos1D de 
1993, que autoriza a celebração do acordo-quadro 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco In
ternacional para a Reconstrução e Desenvolvimenlo 
- BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa Pilolo 
para a ProteÇão das Florestas T repicais do Brasil. 

A matéria, anexada ao processado do Projelo 
de Resolução n"59/93, vai à Comissão de Assurrlos 
Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio no S/1, de 1996 (no 3.600/95, na origem), enca
minhando o parecer daquele Órgão sobre a solicita
ção da Prefeitura Municipal de Osasco (SP), para 
que possa emitir Letras Financeiras do T escuro do 
Município de Osasco - LFTMO, cujos recursos serão 
destinados à liquidação da sétima parcela de preca
tórios judiciais, bem como dos complementos da pri
meira à sexta parcelas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio no S/2, de 1996 (no 3.601/95, na origem), enca
minhando o parecer daquele Órgão sobre a solicita
ção da Prefeitura Municipal de Campinas (SP), para 
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de Campinas- LFTMC, cujos recursos se
rão destinados à liquidação dos complementos da 
primeira à quarta parcelas de precatórios judiciais. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí-
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cio ~ S/3, de 1996 (~ 3.593195. na origem). enca
minhando parecer daquele Órgão relativo à solicila
çao do Governo do Estado de Minas Gerais, referen
te à ,operação de crédito exlemo, a ser realizada 
pela Companhia Energética de Minas Gerais - CE
MIG, no montante de até vinte milhões de marcos 
alemães, juniD ao Kreditanstalt für Wiederaulbau -
KfVV.. • 

A maléria, anexada ao processado da Mensa
gem ~ 393, de 1995, vai à Comissão de AssuniDs 
Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -·APre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofi
cio ~ S/4, de 1996 (n<' 3.593195, na origem), enca
minhando parecer sobre a solicitação do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, acerca da assunção, 
por aquele Estado, das dividas da eaixa Econõmica 

· Estadual juniD à Caixa Eoonõmica Federal e à 
União, no Valor de sessenta e oito m~hões. cento e 
trinta e dois mi, setecentos e oitenta e quatro reais 
sessenta e quatro centavos. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos EoonO
micos, obedecido o disposfD na Resolução ~ 69, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre- · 
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofi

cio ~ 12/96, de 3 do corrente, encaminhando dados 
referentes às dMdas dos Governos Estaduais, Muni
cipais e do Distrito Federal, ãJSpOníveis naquele ór
gão, tendo por base o mês de novembro de 1995. 
(Diversos no. 2, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos EoonO
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, ex
pediente oomunicando que aquela Corte, em sessão 
plenária realizada no dia 7 de dezembro último, de
feriu, por unanimidade, o pedido de medida &minar 
constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade n2 
1.382-31600, para suspender, até a decisão final da 
ação, a eficácia do § 22 do art 73 da Lei n2 9.1 00, de 
29 de setembrd de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, ·do Supremo Tnõunal, o Ofício ~ 
226/95, comunicando que aquela Corte, em sessão 
plenária realizada no dia 19 de dezembro último, in
deferiu o Mandado de Segurança n" 22.148-8/160 e 
declarou a inconstitucionalidade do art ao., IV, e art 
23 e seus parágrafos da Lei -.11" 8. 112, de 11 de de-
zembro de 1990. . ., 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu expediente do Parlamento Latino-

Americano, comunicando a eleição, no dia 19 de de
zembro último, dos Deputados Juan Adolfo Singer e 
Nei Lopes, para Presidente e Secretário-Geral da 
Mesa Diretora daquele órgão, respectivamente, para 
o perfodo de 199&:'1997. 

O SR. PRESIDENTÉ (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu o Aviso~ 613, de 1995, de 20 de 
dezembro último, do Tnõunal de Contas da União, 
encaminhando cópia da Decisão n<' 674, de 1995, 
adotada pelo referido Tribunal, na sessão plenária 
de 12 de dezembro passado, bem oomo dos respec
tivos Relalório e Voto que a fundamentam (Processo 
TC 01821 0/95-3). (Diversos n" 1 , de 1996) 

A matéria será anexada ao processado do Re
querimento n2 651, de 1995, e encaminhada, em có
pia, à Comissão de FISCalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu o Aviso n<> 14195, de 19 de dezem
bro último, do Ministro da Aeronáutica, encaiJlinhan
do esclarecimentos relativos às cláusulas do Contra
to~ 1/95 CCSIVAM'Raytheon, prestados na Comis
são Conjunta do Senado Federal incumbida~ anã-
Use do SIVAM. : 

A matéria será anexadia ao p~o da 
Mensagem n2 284, de 1995, e encaminhada às Co
missões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
de Assuntos Econômicos e de FISCalização e Con
trole, que analisam em conjunto a matéria 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que detenninou a re
plillicação da Resolução~ 71, de 1995, em virtude 
de inexatidão material, devido a lapso manifesto, 
nos termos do art 325; c, do Regimento Interno. 

Comunica, ainda, que determinou a retificação 
e republicação dos Pareceres ~ 917 e 930, de 
1995, das Comissões de Assuntos Econõmioos é Di
reiDra, relativos ao Projeto de Resolução ~ 143, de 
1995, que deu origem à referida Resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Hã ora
dores inscritos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden· 
te, peço a palavra para urna comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minuiDs. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria 
de associar-me à Câmara dos Deputados, que reali
za hoje uma sessão de homenagem ao ex-Presiden
te François Mitterrand. 
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Convidada por S. ~. tive oportunidade de 
participar da luta pela paz, a fim de que pudésse
mos, verdadeiramente, garantir os direitos humanos, 
e não poderia deixar de, nesta sessão, associar-me 
não só às manifestações que estamos promovendo 
hoje nesfa Casa, mas também às do povo francês, 
que foi para as ruas e ali, com rosas vermelhas, 
pode saudá-lo num adeus final. 

Acredito que S. Ex" ProPorcionou àquela socie
dade choros, alegrias e sorrisos. Sabemos que foi 
um grande construtor, não apenas do ponto de vista 
das obras, das edificações que realizou, mas sobre
tudo pela construção da possibHidade de garantir 
uma participação maior do povo francês. 

Se de esquerda, de oposição ou socialista, 
pouco importa; o que importa é saber que o mundo 
da política perdeu um estadista, um1lomem com re-

. levantes serviços prestados - passíveis de questio
namento, eVidentemente, porque as ações de todos 
os seres humanos são passíveis de questionamento 
- razão pela qual eu gostaria de registrar a minha 
tristeza profunda nesse adeus a Milterrand. 

Gostaria, também, de registrar a minha tristeza 
pela morte· de dois grandes personagens do mundo 
da arte e da cultura popular do Brasil. 

O primeiro, Sr. Presidente, é o afllr Luís Carlos 
Arulim, cujo trabalho dignificou os nossos artistas, 
os profissionais dessa arte magnífica. O seu papel 
de grande destaque se deu na novela Renascer. E 
nós que acompanhamos a sua atuação e tínhamos 
uma relação próxima a ele- inclusive com contalos 
e conversas, momentos proporcionados por minha 
enteada e meu esposo - lamentamos profundamente 
que ele tenha partido, e de uma forma que nos cho
cou a todos, num episódio que vale urna denúncia: 
os serviços de prestação de socorro na área de in
cêndio não foram eficazes para impedir que ele, su
focado pela fumaça, perecesse. Tenho certeza de 
que os bombeiros têm uma história de vida e de de
dicação e que tudo fizeram para salvá-lo, mas não 
conseguiram, pois não dispunham dos instrumentos 
necessários para prestarem, com mLita honra, com 
muita dignidade, o serviço de assistência E perde
mos esse ilustre atar. 

Quero finalizar, Sr. Presidente, fàlando também 
do meu querido amigo - em cujo funeral lamentei 
não poder estar -. o cantor Roberto Ribeiro. O Brasil 
perde um dos maiores intérpretes da música popu
lar. Humilde - eu o conhecia bastante - na intimida
de, era um grande amigo, um cantor que enfrentou 
situações difíceis. Guardou, entretanto, a serenidade 
necessária quando teve a infelicidade de perder a vi-

são de um de seus olhos. Ele parou, refletiu, mas · 
deu continuidade ao seu trabalho, porque era uma 
pessoa sobretudo cmuito forte, muito otimista, com 
um alto astral. 

Lamentavebnênte, ele foi atropelado por um 
motorista que fugiu, não prestando a ele a assistên
cia necessária Tendo chegado muito tarde o socor.:-
ro e em coma desde o dia primeiro, ele acabou fale
cendo. Com ele, Sr. Presidente, certamenta vai a 
saudade de todos nós, não apenas a da carioca Be
nedita da Silva 

Quero, para finalizar, ressaltar um verso de 
uma das músicas mais lindas que ele cantou, e que 
contagiou a todos nós: 

"Todo menino é um rei, eu também sou um 
rei." 

E foi-se o rei da Música Popular Brasileira. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 

palavra o Senador Jonas Pinheiro. 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. 
Senadores, tenho, por princípio, a preocupação de 
sempre ocupar a tribuna desta Casa para abordar 
temas de interesse do nosso País e do Estado de 
Mato Grosso, qi.Jll tenho a honra de representar, evi
tando tratar de assuntos de ordem pessoal. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senado
res, estou sendo compelido a usar esta tribuna para 
abordar um assunto pessoal e expor a lamentável si
tuação de constrangimento e discriminação em que 
me encontro, como Senador, no próprio Senado Fe
deral. 

Isso porque, após praticamente um ano de tra
balho, sou o único Senador da República que não 
dispõe de um gabinete que ofereça condições mini
mas de trabalho, já que o que me foi destinado pela 
direção desta Casa, ao contrário de todos os outros, 
não foi remodelado e duplicado. 

Sou, portanto, obrigado a dividir a minha sala 
de trabalho com assessores e visitantes, por absolu
ta falta de espaço, o que me impede de ter a devida 
prívacidade e reserva, necessária em certos mo
mentos. 

Na realidade, estamos todos, no meu gabinete, 
"espremidos" em duas limitadas salas, interligadas. 

Essa situação, Sr. Presidente, SI% e Srs. Se
nadores, tem, inclusive, comprometido o meu de
sempenho como Senador da República, e o do meu 
corpo de assessores e auxiliares, já que, igualmen
te, não dispõe de condições para exercer as suas tac 
retas. · 
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A verdade é que fico em uma· desconfortável 
situação, sobretudo junte àqueles que me visitam -
autoridades, prefei1os, Deputados, eleilores, ele. -, jã 
que não tenho condições de recebê-los como seria 
necessãrio, e siniO-n)e, frente a eles, como um "Se
nador de segunda classe". 

Em 30 de junho do ano passado, protocolei um 
expediente ao Senador Odacir Soares, Primeiro-Se" 
cretãrio desta Casa, expondo essa situação e enca
recendo providências com vistas a corrigir essa gra
ve injustiça, inclusive aproveitando o recesso parla
mentar de julho. 

Acreáto que, como desdobramen1o desse plei
to, foi feita uma ligação entre. a sala que ocupo e o 
gabinete ao lado, do Senador Júlio Campos - isso, 
sem que ao menos uma porta fosse colocada 

Com isso, a minha privacidadeTeduziu-se ain
da mais e aqora a sala que ocupo tem ligação direta 
com o gabinete de outro Senador. 

Acredito que, para o Senador Júlio Gampos, tal 
fato não tenha causado transtornos pessoais, jâ que 
S. Exã dispõe de outro gabinete nesta Casa, na con
dição de Vice-Presidente do Senado, e o seu gabi
nete original é ocupado somente pelos servidores 
nele lotados. 

Mas, seguramente, Sr. Presidente, essa inco
mum ligação causou transtornos também aos servi
dores do gabinete do Senador Júlio Campos. 

Com constrangimento, no dia 29 de agosto, 
formafiZei correspondência ao Presidente desta 
Casa, Senador José Sarney, para que envidasse es
forços para evitar o prolongamento dessa desconfor-
tâvel situação. · 

Mesmo imaginando que rna1éria dessa ordem 
não deva ser objeto de p~o do Presidente 
do Senado Federal, na falta de opção, voHei a apelar 
pessoalmente ao Senador José Samey, que, com a 
gentileza que lhe é peculiar, prometeu determinar as 
providências necessârias para corrigir essa anoma
lia. 

Agora, no reinício dos trabalhos parlamentares, 
é com profunda preocupação e desappnto que vejo 
que nada foi efetivado e que continue:!' a ser um Se
nador desassislido e discriminado nesta Casa. 

Enquanto isso, presenciei reformas e alteraçõ
es em gabinetes de outro~ Senadores, inclusive 
mais de uma vez. · 

Considero essa sitJ.,·;.ção uma grave e lamentã
vel injustiça à minha pessoa, ao meu trabalho e ao 
Estado que represento. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma 
das minhas características pessoais é a de procurar 

sempre cultivar a paciência e a tolerância, mas con
fesso que esse estado de espíritO está Chegando ao 
Rmite. Afinal, não estou buscando conõsções privile
giadas ou diferentes das disponíveis para os demais 
membros desta Casã 

Confesso que não sei mais o que fazer e tam
pouco a quem devo apélar. 

Resta-me, portanto, o meu desabafo perante o 
Plenãrio desta Casa, na esperança de que, melhor 
ouvido, possa dispor de um gabinete em condições 
similares aos dos meus Pares, para assim poder 
melhor desempenhar as minhas funções como Par
lamentar. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr Jonas Pinhei
ro, o Sr. Ney Suassuna. Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENlE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. V. Exi' 
dispõe de 20 minútos para o seu pronunciameQIO. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Píonun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, a Ve)i.'desta 
semana traz urna matéria muito interessante QUe tra
ça um perfil do brasReiro nos dias de hoje e mostra 
um grande progresso na auto-estima do povo brasi
leiro, que, até hã pouco tempo, era visto como derro
tado, mas que hoje é visto como trabalhador, esfor
çado, sério, honesto, confiável, orgulhoso e olimista 
em relação ao futuro do Pals. 

Trata-$e de uma matéria muito interessante. A 
única parte triste é que os sindicalistas ocqlam a 
penúltima posição no que se refere à confiabilidade 
do povo brasileiro e, ocupando a tltirna posição, a 
categoria de menor confiança é exatamente a dos 
polítiC(I;>, a nossa classe, a nossa categoria 

Ao ler essa matéria, eu me indaguei: por quê? 
Conhecemos aqui Senadores que mmtam seriamen
te. A grande e esmagadora maioria luta, briga pelos 
interesses do povo, busca legislar corretamente. No 
entanto, essa categoria continua sendo considerada 
a menos confiável pelos brasileiros. Creio que uma 
parcela de culpa é responsabilidade nossa. O pro
cesso legislativo é pouco entendido pelo grande pú
blico e nem sempre temos a esperteza, a clarividên
cia e a inteligência de deixar esse entendimento 
mais fácil, mais capaz e mais plausível. 

Espero que neste ano de 1996 haja um aper
feiçoamento do processo legislativo, que a imprensa 
colabore inclusive para a sua maior clareza e que os 
próprios políticos se comportem à altura da expecta-
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tiva de um povo mais confiante, mais honesto, mais 
trabalhador. Enfim, que sejam 'dotados das virtudes 
que mencionei, pois foram levantadas como impor
tantes para o nosso povo. 

Espero também que o Executivo busque valori
zar o Legislativo diminuindo o número de medidas 
provisórias. Twemos 435 medidas provisórias em 
1995, ou seja, 30 a mais do 

4
que em 1994; destas, 

407 são reedições e 45 são medidas provisórias do 
Governo Itamar Franco. 

o Sr. Lúcio Alcantara - V. Exi- me pennite um 
aparte, Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se
nador Lúcio Alcântara 

O Sr. Lúcio Alcântara - Ouço com atenção o 
pronunciamento de V. Elo", principal!(lente no que se 

. refere ao exame do processo legislativo e da reper
cussão que-o trabalho do Legislativo tem junto à opi
nião pública Há, salvo engano, uma pesquisa re
cente que mostra, não obslante o nosso esforço, o 
nosso trabalho e o nosso empenho, que chegamos 
a níveis baixíssimos de aceitação e de reconheci
mento por parte da população. Isso, de certa manei
ra, é dificil de mudar e de reverter porque o proces
so legislativo não é bem entendido, principalmente 
pela fonna como é traduzido pela mídia, pela grande 
imprensa. Se se desaprova algo que contraria, isso 
é apresentado como um mau desempenho; se apro
vamos matéria que ela não vê com bons olhos, tam
bém é um mau desempenho, ou seja, •preso por ter 
cão, preso por não ter cão'. É uma situação rntito 
difíCil. Mas eu gostaria, aproveitando inclusive a pre
sença do Senador Josaphat Marinho, de reportar-me 
a esse trecho do discurso de V. Ex'l sobre as medi
das provisórias. Segundo os dados da Folha de S. 
Paulo, salvo engano, es1amos assistindo a uma es
calada de edições de medidas provisórias. A cada 
ano, os Presidentes conseguem se superar na reedi
ção e edição de novas medidas. Essa é uma situa
ção com a qual realmente não podemos conviver. 
Acredito até que o Presidente se sente tenlado por 
isso, porque parece uma maneira mais cômoda, 
mais eficiente de tomar realidade seus projetes. Mas 
o Legislativo não pode, de maneira nenhuma, convi
ver com essa situação. Espero que, tão logo inicie a 
sessão legislativa ordinária, a proposta do Senador 
Josaphat Marinho, que já foi encaminhada para co
nhecimento, para crítica dos Srs. Senadores, possa 
realmente ser apreciada e possa estabelecer uma: 
situação que abrigue a necessidade do Executivo, 
que precisa ter realmente instrumentos para agir 
-:'P'T'! ~:-i--!:;:.7 r-nT ,...~fPrid~('ie om rl0t""'rmín~oio~ ~-

sos, mas respeitando a função legislativa do Con
gresso Nacional. Muito obrigado. -

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador 
Lúcio Alcântara. As palavras de V. Ex~ serão inseri
das em meu pronunciamento, para ~ustrar ainda 
mais a minha colocação. 

O Sr. Pe-dro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço o aparte do 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Também quero felicitar 
V. Ex" pela importância do seu pnonuncianiento. 
Nesse início de sessão legislativa, V. Elo" é muito fe. · 
fiz ao fazer essa colocação. Na verdade, este Con
gresso - volto a repetir o que venho dizendo - está 
em pior situação do que na época do regime militar, 
com os chamados decretos-leis. Os decretos-leis 
davam menos força ao generai-presidente de plan
tão do que as medidas provisórias nos dias de hoje, 
porque o decreto-lei era detenninado. É verdade que 
o decreto-lei, não sendo votado pelo Congresso, era 
considerado aprovado. A Arena, então, deliberada
mente o fazia. A Arena levou para o seu túmulo essa 
responsabilidade, porque foi a grande responsável 
pelo esvaziamento do Congresso Nacional. O Go
verno orientava a Arena no sentido de que Senado
res e Deputados fossem embora na hora de votar o 
decreto-lei, porque o decurso de prazo fazia com 
que um projeto de lei fosse aprovado. Então, vieram 
as medidas provisórias, que não são aprovadas por 
decurso de prazo, mas, na verdade, isso é pior; se
ria melhor se fosse aprovada por decurso de prazo, 
porque o Governo vem reeditando 30 medidas provi
sórias, uma depois da outra, mudando uma em cima 
da outra e a cada mês ela é apresentada com altera
ções e modificações. Portanto, na verdade, ninguém 
tem autoridade aqui no Congresso de atirar pedra no 
Executivo, porque qualquer um de nós que estivesse 
sentado no lugar do Presidente, com a sua assesso
ria e que pudesse se relJlir às 20h e concluir para a 
imprensa ofiCial: "Olha, creio que há uma medida 
provisória muito importante•. Publica-se a medida 
provisória, sai no Diário Oficial e entra em vigor no 
dia seguinte. Porém, mandar projeto para o Con
gresso, publicar e discutir não é viável e ninguém o 
faz. Mas a responsabilidade é do Congresso Nacio
nal. Não temos autoridade de atirar pedras, não po. 
demos dizer que o Presidente Fernando Henrique 
está governando com inúmeras medidas provisórias, 
que o Governo do Sr. llamar teve inúmeras de medi
das provisórias, porque a responsabilidade é nossa, 
~., Senat:io. :-.f':n, ;A R C8f'l"r-r.::t Vot0u. ;-·~mos aqui no 
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Senado um projeto de autoria do então Deputado 
Jobim, hoje Minislro da Justiça, votado na Câmara, 
que está, desde o Governo Collor, parado nos corre
dores do Senado. O Senado é o responsável; não é 
a Câmara A Câmara pode atirar pedra e dizer: •o 
Senado é o responsável; votamos a matéria, manda
mos para lá e o Senado engavetou." Se o Senador 
Josaphat Marinho, que é o prlmus lnter pares não 
apenas em conhecimento jurídico, mas na seriedade 
no trato da coisa plblica, já encontrou wna fónnufa 
de entendimento, por amor a Deus! . V. Ex" aborda 
muito bem o fato de que seja a primeira disposição 
nossa votarmos, de uma vez por todas, uma orienta
ção, seja ela qual for, com relação à medida provisó
ria. Meus CUfll)rimenlos a V. &a. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no-
bre Senador Pedro Simon. ~ 4 

. O Executivo não criou só esse problema ao 
Parlamento. ·A convocação extraordinária do Con
gresso Nacional chegou de forma desordenada e 
descoordenada, com aJT1)1itude gigantesca. Na pau
ta, que cabe tudo, não cabe nada, pela complexida
de das matérias. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
umaparte? 1 

O SR. NEY SUASSUNA -Com Prazer, ouço V. 
Ex"-. 

O Sr. Josaphat Marinho - Apenas para dar 
um esclarecimento a V. Ex" e à Casa, em lace do 
aparte do nobre Senador Pedro Simon •. Devo·decla
rar-lhe que de mim não está nada dependendo. Pe
cfu-arn-me os Lideres que eu sugerisse um texto a 
respeito das· medidas provisórias, que pudesse ex- · 
primir o pensamenlo gemi das Lideranças. Como tal, 
não fui elaborado porque não houve a reunião das 
Lideranças. Mas elaborei um texto, sob a minha res
ponsabilidade, e desde o principio de dezembro que 
o entreguei ao nobre Líder Elcio Alvares, a fim de 
que, com a responsabilidade de Líder, tomasse as 
providências adequadas. Nada mais lhe posso 
acrescentar. 

O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado pelo escla
recimento, Senador Josaphat Marinho. 

Repito: a amplitude da pauta é gigantesca, e 
em uma pauta onde cabe tudo tennina por não ca
ber nada, porque a complexidade das matérias é 
muito grande. Além do mais, o Executivo também 
não facilitou a vida o:'"' Congresso quando mandou 
com atraso as marenas que foram encaminhadas à 
Câmara. A maioria dessas matérias não apartou no 
Senado Federal - não t:á previsão de aporlà -, quan
do o processo legislativo, sabemos lodos, prevê pra-

zos de tramitação. Essa é uma outra p~ 
que nos traz à tribuna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há priori
dade em relação aos itens da pauta, o que cria um 
grande problema: o Que votar primeiro? Há a neces
sidade de as Lideranças assumirem sozinhas o õnus 
de priorizar, o que pode não ser o melhor para o 
Executivo, pode não ser o melhor para o País. Inclu
sive, hã confusão, porque alguns pontos principais 
da convocação não podem ser separados. Temos 
ponlos estruturais como, por ex~plo, a reforma da 
Previdência, a relonna administrativa e várias outras , 
tipos de refonnas, misturadas com matérias conjun-
turais, como medidas provisórias. -

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex"- está abordando 
questão tarrbém muito importante, em relação à 
qual eu gostaria de expressar meu pensamento. Eu 
analisaria da seguinte maneira: é evidente~_que o 
Presidente da 'República não colocaria cem matérias 
na pauta se desejasse que um desses assuntos fos
se votado com prioridade pelo Congresso, jiorque 
sabe que esse volume de matérias é ifll)OSSível de 
ser abordado. Na minha interpretação, o Presidente 
da Rep(blica apenas quis antecipar em um mês e 
uma semana o ano legislativo. Sua Excelência-acre
dila que devemos laZer o máximo para votar essas 
matérias até julho, porque agoslo é época de eleição 
- presume-se que não haverã nada -, razão pela 
qual o Presidente antecipou em um mês e uma se
mana o ano legislativo. V. Ex"- coloca bem: caberá 
aos Líderes e aos Presidentes da Câmara e do Se
nado definirem o que vamos votar com prioridade. 
Em minha opinião, repito, o Presidente da Replblica 
enviou os cem projetas com o seguinte pensamento: 
"vamos começar logo o ano; vamoscomeçar logo a 
trabalhar. O Congresso escolhe a pauta que quiser 
dentro desses projelos". 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador 
Pedro Simon. É exatamente o que vou abordar. 
Apelamos para a Presidência e para as Lideranças 
no sentido de agirem com presteza, de modo a evi
tar que a convocação se transforme em um fiasco, 
com Congressistas administrando um vazio político 
e arcando com o desgaste resultante da inoperân
cia. 

Sr. Presidente, todos sabemos dos resultados 
da nova pesquisa realizada com o objetivo de co
nhecer o que pensam os brasileiros a respeito dos 
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0 SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Jef
ferson Péres. muito obrigado a V. ~pelo seu apar
te. 

segmentos da sociedade. A última categoria coloca
da, a menos confiável, foi a classe política. Por essa 
razão estou sugerindo ações que poderão evitar o 
nosso desgaste. 

O Sr. Osmar Dias- Perm~e V. Exª um aparte? 

O SR. NEY SUASSSUNA- Pois não, Senador. 

O Sr. Osmar Dias - Senador Ney Suassuna, 
aproveito a presença de V. BP' na tribuna, uma vez 
que é membro da Mesa do Senado, para esclarecer 
uma questão. Concordo com V. Exª quando diz que 
a pauta é pessda. Em sendo assim e estando V. 
Exª, como todos nós, preocupado com a irtÍagem do 
Congresso e, de modo especial, do Senado perante 
a opinião plblica - não anda bem, segundo as pes
quisas -, por que, já que estamos convocados ex
traordinariamente para deliberar esse número enor
me de matérias, sornente na sexlà-feira teremos 

· s~o deli,beraliva? Vamos ficar . segunda, terça, 
quarta e quinta-feira sem sessão deliberativa Isso 
não vai agravar ainda mais o conceiiD do Senado e 
do Congresso perante a opinião plblica? Qual é a 
jusli6cativa da convocação extraordinária? Se há 
tantas matérias, por que não estamos votando, hoje, 
terça-feira? 

O SR. NEY SUASSUNA - Na primeira sessão 
da convocação extraordinária, não é pennilido haver 
Ordem do Dia - isso é regimental. Hoje, portanto, 
não se poderia ter sessão deliberaliva No entanto, 
poderíamos tê-las nos outros dias, se nãp me enga
no. A indagação de V. ~ é minha indagação. Con
cordo com V. Exª em relação ao falo de que a partir 
de amanhã deveria haver. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não. Ouço o 
aparte de V. Exª, nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Nobre Senador Ney 
Suassuna, concordo, em parte, com o Senador. Pe
dro Simon: o Presidente da República talvez tenha 
feito a pauta amplíssima para que nós próprios fizés
semos a nossa seleção, levando em conta que o 
ano será curtíssimo, já que, a partir de agosto, com 
certeza, não haverá quorum neste Senado devido à 
reafização das eleições municipais. Mas fatos como 
esse de não haver sessão deliberaliva na semana 
inaugural não deveriam acontecer, Sr. Senador Ney 
Suassuna Eu não estava na Europa or.Hfõs Estados 
Unidos; estava no meu Estado, onde tinha mwo a 
fazer. Cheguei às carreiras e vou ficar até sexta-fei
ra. sem ter nada para votar. É por isso que a socie
dade brasileira não tem apreço pelas instituições e 
nem pela classe política 

O Sr. Ademir Andrade- Permite V. Exª um 
aparte? " 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não. Ouço o 
aparte deV. Exª. nobre Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Esclareço tanto ao 
Senador Jefferson Péres quanto ao Senador Osmar 
Dias que as Lideranças desta Casa reuniram-se 
agora Regimentalmente, Se.nador Ney Suassuna, 
não_ pode haver matérias nas três primeiras sessões, 
devido ao prazo que a proposta deve permanecer 
em discussão antes de ser votada Comunico inclu
sive que não haverá mais sessão deliberativa na 
sexta-feira. Entretanto, as Lideranças e o Presidente 
da Casa, Senador José Sarney, convocaram todas 
as Comissõe!l da Casa para, amanhã e depois de 
amanhã, votarem matérias importantes que lá trami
tam, como por exemplo a Lei de Patentes, a LDB, o 
Código de T rãnsito, entre outras que discutimos e 
priorizamos: Portanto, esta semana será utilizada . 
para que sejam concluídos os trabalhos e debates 
nas Comissões. A partir da terça-feira da próxima 
semana, essas vêm ao Plenário para serem de6be
radas. Além disso, o Congresso Nacional se reunirá 
para votar o Orçamento da União de 1996, que já 
deveria ter sido votado. T arnbém já está em pauta a 
proposta de emenda constitucional que trata da con
tratação de estrangeiros, bem como a que trata do 
Fundo Social de Emergência, agora chamado de 
Fundo de Estabilização Rscal, que está dependendo 
da informação do Governo, pois enquanto não hou
ver essa informação, ele permanece sem poder tra
mitar. Portanto, nobre Senador, o que quero ponde
rar é que há uma justificaliva muito clara para que 
durante esta primeira semana não haja sessões derl
berativas no Senado Federal, devendo estas ter iní
cio a partir da próxima terça-feira com todas essas 
matérias. Assim, esta primeira semana será de deci
são nas comissões técnicas desta Casa Era este o 
esclarecimento que gostaria de prestar. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Ex
celência 

Quero, portanto, lembrar ao Sr. Presidente e 
aos demais Srs. Senadores de que o povo brasileiro 
não conhece o processo legislativo, ficando sempre 
a imagem de negligência e inoperància do Congre:r 

~ so Nacional. Não podemos aceitar essa pecha, até 
porque, como iniciei meu discurso, 99%, portanto a 
grande maioria dos Parlamentares são pessoas que 
trabalham duramente. Digo por mim, pois todos os 
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dias chego a es1a Casa às 8h e saio quase às 21 h, 
trabalhando duramente, buscando relatar e pat1lci
par das comissões e demais alividades. 

Finalmente, Sr. PresidentE-, Sr"s e Srs. Sena
dores, conclamo as Lideranças ' investirem numa 
reciclagem de relacionamento entre J Executivo e o 
Legislativo de forma a permitir uma real normalidadE 
democrática com os Con,gressistas, inclusive tendo 
o tempo real para a iniciativa de leis em que os pro
gramas sociais que hoje não encontram espaw nas 
agendas do Executivo possam ser seriamente discu
tidos ê viabilizados. 

Encerrando, Sr. Presidente, pediria a colabora
ção do Executivo, de todos os que compilem o Par
lamento, principalmente a da imprensa, porque a re
vista Veja desta semana. uma das maiores do País, 
traz uma matéria intitulada "Bancada do barUho". di-

. zendo que a Paraiba é a Bancada de ericÍenqueiros 
do Congresso. Cita o Deputado Wilson Braga, o Se
nador Humberto Lucena, o Senador Ronaldo Cunha 
lima e a mim, dizendo, inclusive, que raramente vou 
ao meu EStado. Vejam V. Exis: fui ao meu Estado, 
em 1995, 28 vezes. Aliás, dizem que vivo no Rio de 
Janeiro às tunas com a Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro. Não me consta nenhuma contenda, tam
pouco com a Prefeitura. Então, é preciso que a im
prensa também colabore. Hoje escrevi uma carta 
protestando sobre essa rnaléria. Mas horas há em 
que a imprensa, talvez por falta de assunto, resolve 
investir contra os Parlamentares, como se pudesse 
fazê-lo à 110ntade - até por culpa nossa. porque não 
temos uma lei de imprensa à altura. 

Encerro, portanto, Sr. P~ente, Sr"s e Srs. 
Senadores, pedindo a todos que nos esforcemos, 
conclamando tarrbém outros segmentos da socieda
de para que juntos possamos ler uma melhor ima
gem do Congresso Nacional. Aliás, Iodas as vezes 
em que se investe contra o Congresso o que se coo
segue com a sua desmoralização é o seu fechamen
to. Isso significa, sempre, regime attoritário e ditadu
ra. o que não qlJIÍro para o meu Pais. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o díscurso do Sr.Ney Suassu
na. o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é OCl.J)ada pelo Sr. TeôfD
nio Vilela Filho, 12 Vioo-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) -
Antes de passar a palavra ao próximo orador inscri
to, Senador Lúci(' Alcântara. a Presidência esclarece 
ao Plenário que a sessão deliberativa QUe estava 
marcada para sexta-feira foi transferida para a próxi-

ma terça-feira. porque, segundo o Regimenlo em 
seu att 170, as matérias devem ficar três dias à áiS
posição dos Senadores, ou seja, têm que ser anun
ciadas com três dias de antecedência para entrarem 
em 110tação. Isso õê:orreu em uma reunião que aca
ba de ser concluída enlre o Presidente e os Lideres, 
onde ficou decidido à transferência da sessão deli
berativa para terça-feira da próxima semana. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al
cântara, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte áiSCurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e ·srs. Senadores, entre as no
tícias dii/Ugadas pela imprensa ao apagar das luzes 
do ano que passou uma me chamou especial aten
ção, embora divulgada com pouco destaque, mas a 
achei interessante porque seria o anúncio de um 
propósifO do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
de emprestar especial importância, neste ano que se 
inicia, ao setor social. O Presidente teria declarado, 
em uma das suas passagens pelo Rio de Janeiro no 
fim do ano, que 1996 seria o ano em que o Governo 
iria aplicar um grande 110lume de recursos nõ setor 
social. Entendo que esse propósito do Presidente 
vem ao encontro da sociedade brasileira, da ileCes
sidade que o povo brasileiro tem de ver contemplada 
alguma de suas graves deficiências. 

O jornal Folha de !>- Paulo, por exemplo, pu
blicou uma matéria, no dia 8 de janeiro, dizendo que 
a dívida social brasileira alcança R$80 bilhões. Se 
mantiver o nível de investimento de 1995, o Governo 
levará 25 anos para acabar com o atual déficit habi
tacional. Diz ainda a matéria que a maior dívida é 
com o setor habitacional: saneamento, coleta de 
6xo, esgotamenlo sanitário, água potável e. em se
guida, outras deficiências na área da saúde, da adir 
cação. Mas, uma dMda social que está próxima da 
dívida interna. que anda por volta de U$1 00 bilhões -
fala-se muito aqui, inclusive tenho uma certa dificul
dade para gravar números, mas esses 1 00 bilhões, 
de tan1o falarem, consegui retê-lo -. ainda não tinha 
me dado conta de que a dívida social era de 80 bi
lhões, porque fala-se pouco nela, dand!Hhe pouca 
importância. Então; penso que o Presidente, com o 
seu propósito anunciado no final do ano, vem a cor
responder à expectativa e à confiança que temos em 
Sua Excelência e em seu Governo para empreender 
as grandes reformas sociais. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Concedo um 
aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
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O Sr. Josaphat Marinho - Parece. nobre Sena
dor, que já holNe certa modiocaçã:> no pensamenfo do 
Governo. Pelo menos uma limitação quanto à deá~ea
çã:> ao problema social. É que. em fala recentíssima, o 
Presidente declarou que este será o ano da edu::ação. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador 
Josaphat Marinho, devemos entender - como entendo 
- que a educaçã:> está dentn:i' do setor sociaL Aliás, 
devo dizer que li recentemente um artigo de V. Exª, 
onde V. Exª propriamente não critica as medidas, mas 
condena a sua apresentação fragmentada, isolada, de 
maneira que dificilmente se possa ter um painel, uma 
visão integrada do problema Reconheço - talvez seja 
unânime esse reconhecimento no Senado - que o se
tor da educação tem ousado. O Ministro Paulo Renato 
tem apresentado propostas realrnent.e muikl interes-

. santes, por exemplo, no que se refere ao ensino a 
distância, dotando as escolas de equipamentos ne
cessários para que alunos e professores recebam 
orientação, que sejam instruídos com teleaulas de 
grande valor, enfim, está em curso uma reforma à 
Conslituição que tramita na Câmara dos Deputados 
alterando essa distribuição dos recursos da educa
ção, levando em conta a questão do alunado nas es
colas, no município, que vai permitir chegar, talvez 
seja pouco, mas se considerarmos o patamar onde 
nos encontramos, ao nível de R$300 como salário 
do professor do ensino fundamental. Aprovamos 
aqui uma modificação na forma de escolha dos diri
gentes das entidades e de instituições de· ensino su
perior. Igualmente aprovamos urna medida provisó
ria que dispõe sobre a reorganização do Conselho 
Nacional de Educação e a avaliação nos exames 
dos que concluem cursos de nível superior. Então, 
na educação, assim como também nas áreas de sa
neamento e habitação, há novidades. Na área da 
habitação tivemos a criação dos conselhos munici
pais e estaduais, que deverão aprovar previamente 
esses pleitos a serem apresentados à Caixa Econõ
mica Federal para fins de financiamento, democrati
zando essa escolha dos projetas prioritários, porque 
nesses conselhos há também os representantes das 
comunidades, das prefeituras, dos. governos esta
duais. Há também a questão do cheque-habitação, 
que vai permitir que se financie não o construtor; 
mas sim o adquirente que, de posse daquela autori
zação, procurará a moradia que melhor lhe convier, 
que seja acessível às suas posses, e portanto terá 
oportunidade de negociar melhor com as construto
ras. É um setor que está realmente apresentando 
modificações importantes, que poderão melhorar o 
desenipenho do Governo nessa área 

É que, no Brasil, as estatísticas são muito va
riáveis. Mas, na Folha de S. Paulo, por exemplo; re
gistra-se um déficit de 6 milhões e 400 mil habitaçõ
es. A Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, 
calculou em 5 milhões de habitações. De qualquer 
maneira, são números que requerem um esforço 
enorme do Governo. E eu estou fiime na convicção 
de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai 
impulsionar gastos e medidas na área social durante 
o presente ano. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, nobre 
Senador. Ouço V. Exª. 

O Sr. Pedro Simon - Felicit<HJ, nobre Sena
dor. É muito importante o pronunciamento de V. Exª. 
É interessante anafiSal' que nos últimos pronuncia· 
mentos - e talvez V. Exª seja dos mais constantes 
ocupantes da tribuna do Senado - V. Ex"-- eu dizia- . 
apesar de ser do PSDB, um dos Uderes do Partido 
de Governo, V. Exª era mlito firme, muito imparcial 
e muito justo em suas análises, e muitas vezes mti· 
to acre com relação a posições do Governo. E uma 
das que V. Exª. criticava era a área social, onde V. 
Ex"- cobrava, no ano passado, que o Governo estava 
aquém do que V. Exª imaginava, que não estava 
acontecendo o que V. Exl! esperava nesse setor. 
Vejo com satisfação o seu discurso de hoje e quero 
dizer que concordo com V. Exª. Foi muito feliz o Pre
sidente Fernando Henrique, tem que ser aplaudido e 
tem que se dar força ao pronunciamento de Sua Ex· 
celência - é o que faço agora através do generoso 
aparte de V. Exª- quando diz que este ano será o da 
educação. Que bom que Sua Excelência diga isso! 
Que bom! E V. Exª já anunciou uma série de medi· 
das que estão sendo tornadas neste. sentido, que 
demonstram que o Governo está neste caminho. 
Está no caminho de olhar para a universidade, no 
caminho de ver a modernização do ensino à distân
cia; está no caminho de racionalizar a questão do 
ensino elementar. Vejo, agora inclusive, urna longa 
entrevista do Ministro da Educação, ontem, rnostran· 
do que o nosso ensino elementar tem que ser mais 
objetivo, o cidadão tem que ser preparado para a 
vida, não se pode apenas dirigir o ensino elementar 
para a entrada numa faculdade, porque se c jovem 
não entrar numa faculdade ele não ganha nada Há 
milhões de jovens que não entram na universidade, 
que têm que aprender uma ocupação que possam 
exercer. Acho que realmente o elogio que o Presi
dente da- Repíblica fez ao Ministro Paulo Renato foi 
o mais justo possível. Acho que ·s. Exª foi um rninis-
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tro éxcepcional, foi muifo competer:i<. 'Tiuito sério, 
conhece a maléria; foi Secretário ele E: . .x:ação do 
Governador Franco Montoro, um grande =etário; 
foi Reitor da Universidade de Campinas, im ... c:cutivel
mente.a Universidade inais avançada e mais deseri
volvida, hoje, no País inteiro - vende cursos no exte
rior, vários cursos e estudos no exterior. S. Exf. é ·um 
homem preparado, que tem vontade, que tem indi
cação. O imporlante é a~ decisão do Presidente da 
República Não adiantava S.Exf. querer tudo isso e 
ficar falando sozinho. No momento em que o Presi
dente da República vem e diz: - Este serã o ano da 
educação. Eu vou dar força. "E, como diz V. Exf., 
através dessas medidas estã se vendo que isso está 
acontecendo. Penso que deveríamos, de certa for
ma, meu querido Senador, dizer que, parà nós do 
Congresso Nacional, a educação sem priorilária em 

. 1996 e que o Presidente da República e o Ministro 
da Educação, para essa prioridade real e objetiva. 
podem contar conosco este ano no Congresso Na
cional. Meus cumprimentos a V. Exf. e, através de V. 
Exf., abraço fraternalmente o Ministro da Educação 
dizendo que foi rm.ito justo e feliz o pronunciamento 
do Presidente da República elogiando a sÍJa atuação 
como Ministro da Educação. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA- Muito obrigado, 
Senador Pedro Simon, lembro um ponto importante 
levantado por V. Exi!: temos que dar a nossa partici
pação, a nossa colaboração. · 

Com relação, por exemplo, à Lei de Direlrizes e 
Bases, hã evidentemente posições antagônica>, há 
discordâncias. E isso é nalural: estamos em um fónm 
político! Da mesma fonna, citl a. emenda constib.Jcio- · 
na! a que me referi anteriormente, que versa sobre a 
ãiS!riluição de recursos da edu:açik>. Precisamos, no 
entanto, decidir, votar, nos manifestar, e evidentemen
te a própria experiência mostrarã os ajustes e as corre
ções a serem feitas eventualmente. 

O Presidente Felnando Henrique, ninguém pode 
negar, é um homem cúlo, preparado e áila:lo. Tenho a 
~de que Sua Excelência, que estã mum sirto
nizado no cenário internacional, date ter leva:lo na devi
da conta dois falos lecellfes: primeiro, o1que aconteceu 
na França. a quase que insurreição de lina parte da pc>
p[jação em relação às mudanças p.opostas, sobretudo 
na política social em relação à Previdência, e, em se
gun:io lugar, o que aconteceu nos Estados Unidos. O 
Presidente Clinton, que era dado como um presidente 
fraco, que se admtia que sequer teria chance de reelei
ção, que era um presidente que· nã:l tinha política, um 
presidente acua:lo pelo Congresso - majoritariamente 
rept.blicano - reagiu contra o excesso de cortes do 

Congresso nos programas sociais, nas politicas so
ciais, e reagiu a ponto de criar, inclusive, um ifi1l8SS&, 
impasse que determinou a paralisação da admilistra
ção p(üca anericana, inclusive dos serviços das em
baixadas e dos conS'IJados no exterior. E o Presidenle 
Clinton, de certa nmeira, ressugit.L De algum modo, a 
sua reação teve o ~ da poptjação e da~ pú
blica americana, como se se dissesse um basta a tantos 
cortes, a essa busca obsessiva pelo equlíbrio OJÇaii'IEn
tãrio, pelas políticas de ajuste fiscal, pela correção do 
déficit p(blico, ignorando-se ou restringindo-5e, às ve
zes exageradamente, as politicas sociais. · 

Afinal de contas, o Estado não se basta ape
nas pela realização do equilíbrio orçamentãrio, pelo 
ajuste das suas contas, ele tem obrigação de ter !»" 
líticas sociais efetivas. 

E o que aconteceu na França? A mobilização 
popular determinou um reeuo do governo, que verifi
cou que não havia como levar adiante aquela políti
ca de ajuste da economia, sacrificando alguns ga
nhos sociais daquela população. E aí entrou numa 
política de negociação com as institUções, com os 
sindicatos, com as entidades mais represe~. 

Na Folha de S. Paulo do dia 15 de dezenmro, 
Luiz Felipe de Alencastro pi.illicou um artigo chama
do •o Mal Francês" e ele fez uma referência mt.ito 
interessante a respeito e vou permitir-me ler dois tre
'chos deste trabalho. Ele dizia o seguinte: • 

•o "Maio de 68" deu o sinal do esgota
mento ideológico do sistema, mas a fartura 
econõmica ainda deixava uma margem de 
manobra: no rescaldo das greves e do bati
cum estudantil, os sinclic<itos arrancaram ã,_ 
versas vantagens e a quarta semana de férias 
anuais obrigatórias para os assalariados. Ago
ra não hã mais nada para tirar do patronato e 
do Estado. Ao conbário, os manifestantes pre-

... tendem manter o S1aiUS quo. • 
E mais adiante: 

"Na semana passada o jornal italiano 
Corriere della Sela, que não tem nada de es
querãiS!a, ponderava: "Mais uma vez a França 
precede a Europa e experimenta na sua políti
ca doméstica os dramas que st.-girão nos ou
tros países". De seu la:lo, de olho no desem
prego e na insegurança reinantes no mercado 
de trabalho americano, Jim Hoaglalid, colll'lis
ta do Washing1Dn Post a:lverte: "O dilema 
de Mr. Chirac ilumina a condição humana glo
bal de maneira instrutiva para os políticos ame
ricanos no estágio áual de sua balaJha em torno 
do Orçamento Federal" 
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Quer dizer. as economias de todos esses paí
ses estão vivendo um dilema e também os respon
sãveis pela administração pública, os líderes, políti
cos dessas nações. no sentido de conciliarem a ne- · 
cessidade dessas reformas financeiras, a globaliza
ção da economia, a reforma do Estado com a pre
servação de conquistas sociais que essas populaçõ
es não querem abrir mão e a que elas têm direito. 
Hã necessidade, portanto, de

4 

que o Presidente Fer
nando Henrique imprima, como estã anunciando, 
uma política de prioridades para a questão sociaL 
Estamos convencidos de que, ao mesmo tempo em 
que executa essas reformas, essas alterações da 
ãrea econõmica, não perde de vista a necessidade 
de investir, de maneira substancial, na ãrea social, 
para ampliar esses benefícios a toda população. ga
rantindo um mínimo de condição de. vida com digni-

. dade. 
Esse 'é o grande desafio: como implementar 

essas políticas econõmicas, que estão sendo recla
madas pela própria realidade, sem fechar os olhos, 
sem ignorar a necessidade de investir, de garantir 
recursos para a execução dessas políticas sociais. 

A solução desse grande desafio pode ditar o 
êxito de um governo ou de um governante, na mecfl
da em que ele encontre a forma justa para atender a 
essas polilicas aparentemente antagõnicas, mas 
que exigem esse esforço de conciliação e de desco
berta da justa medida na aplicação de cada uma ele
las. 

Muilo obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sr. Lúcio Atcãn
tara, o Sr. Teâtonio Vitela Filho, 112 V'IC8-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Desejo 
comunicar ao Plenãrio que a Mesa Diretora da Casa 
reuniu-se esta tarde com as Lideranças de todos os 
Partidos que compõem a representação do Senado 
Federal, para examinar a pauta dos nossos traba
lhos durante a convocação extraordinária do Con
gresso Nacional. 

Quero esclarecer que, na forma regimental, 
para entrar na Ordem do Dia. a matéria necessita do 
interstício de três sessões ordinãrias, o que significa 
que nesta semana não teremos condições de incluir 
na Ordem do Dia nenhuma matéria, uma vez que 
precisamos desse interstício. Por isso, não haverã 
sessões deliberativas nesses três dias, mas somen
te sessões não deliberativas. sessões de debates. 

Também com as Uderanças reunidas, solicita
I'TIOS que todas se empenhassem, junto aos seus li
derados e às comissões da Casa, no sentido de ulti
mar todos os trabalhos relativos aos projetas que 
constam da convo'éação e tramitam no Senado Fe
deral, que são os seguintes: 

Propostas de emenda à Constituição: 
Contratação de cientistas estrangeiros, de

pendendo de parecer da Comissão; esperamos que 
esse parecer seja proferido imediatamente e que a 
proposta de emenda à Constituição venha ao plenã-
rio; 

Fundo de Estabilização Fiscal: o projeto aguar
da parecer na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Hã um dispositivo regimental nesta Casa 
estabelecendo que fica suspensa a tramitação de 
todo projeto com pedido de informações, até que o 
Poder Executiivo forneça as informações solicitadas . 
A Mesa tem a informação de que o Poder Executivo 
estã remetendo todos os esclarecimentos jã pedi
dos, o que possibilitam ao Senado Federal votar 
também essa matéria até o fim da. convocação ex
traordinãria. · 

Resseguros: chegou ao Senado hoje, quando 
foi 6da, jã tendo sida remetida à Comissão de Cons
till.ição, Justiça e Cidadania, tendo o prazo constitu
cional, regimental, de 30 dias para que seja ofereci
do parecer e venha a debate durante as sessões or-
dinãrias da Casa. • 

Quanto às matérias relativas ao Código Nacio
nal de Trânsito, Diretrizes e Bases da Educação, 
propriedade industrial, contnbuição social de autôno
mos. Cofins e remuneração da Policia Civil do Distri
to Federal, todas as Uderanças também estiveram 
de acordo com a Mesa em que o Senado tem condi
ções de votá-las até o fim da convocação extraordi
nãria. Para tanto, estão solicitando às comissões 
que se reúnam, a partir de amanhã, para proferir pa
recer, de modo que a Mesa possa colocar na Ordem 
do Dia matérias que sejam objeto de deliberação da 
Casa. 

Na hipótese das comissões não oferecerem 
parecer até o fim da atual sessão extraordinãria le
gislativa, os Líderes estão de acordo em que serão 
pedidas urgências e as matérias submetidas ao Ple
nãrio, de modo a que o Senado possa cumprir com 
todas as atribuições advindes da convocação ex: 
traordinãria. 

Esse foi o plano de trabalho estabelecido para 
o Senado Federal. 

Quanto ao Congresso Nacional, a prioridade
diz respeito à Administração Pública, no sentido de 
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serem votados o Orçamento e o Plano Plurianual, e 
às medidas provisórias consensuais, uma vez que 
todas as medidas controvertidas, com posições par
tidárias radicais, têm sido motivo de obstrução no 
plenário daquela Casa 

Assim, a prioridade da convocação com respei
to a essas matérias destina-se a dotar o Poder Exe
cutivo dos instrumentos de que necessita para a Ad
ministração Pública durante o corrente ano. 

Nesse sentido, a Mesa, tendo conversado com 
as Uderanças nesta Casa e estabelecido essa meto
dologia de trabalho, faz essa comtinicação aos Srs. 
Senadores, pedindo a todos que colaborem, de 
modo a que o Senado Federal possa, taniJém na 
convocação extraordinária, oferecer ao Pais a mes
ma imagem que teve durante todo o periodo do ano 
de 1995, em que terminamos os nossos trabalhos 

. sem que nada estivesse atrasado. 
Encontram-se na mesa, pronlos pára entrar em 

pauta, apenas 6 projetas de indicação de autorida
des, que já vieram com parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. 

Por outro lado, a Mesa determinou à Assesso
ria que distribuísse ao Plenário, estando hoje à dis
posição dos Srs. Senadores, uma programação de 
todas as matérias, mostrando como elas se encon
tram dentro da Casa e como deveremos agir, de 
modo a que o Senado possa cumprir com aquilo que 
determina a convocação que lhe foi feita. 

Essa é a informação que a Presidência se sen
te no dever de prestar ao Senado Federal, mostran
do que o nosso planejamento está feito e a metodo
logia de trabalho também organizada Esperamos, 
até o fim da sessão extraordinária legislativa convo
cada, votar todas as matérias que constam como de 
nossa competência 

Muito obrigado aos Srs. Senadores por ouvi
rem o esclarecimento da Mesa 

Sobre a mesa, requerimerttos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N~ 1, DE 1996 

Senhor Presiderrte, 
Requeremos nos termos do arl 218, g, do Re

gimento Interno, que o &>nado Federal, pela inser
ção em ata de um voto oe profundo pesar, se asso
cie à consternação do nobre povo francês por moti
vo do recente falecimento de Sua Excelência, o Se-' 
nhor François Maurice Adrien Mitterrand, ex-Presi
dente da República Francesa 

Requeremos, ainda, que, por intermédio do Mi
nistério das Relações Exteriores, se dê conhecimen
to dessa manifestação ao Governo daquele País. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. -
José Samey - ~AntOnio carias Magalhaes -
Eduardo Suplicy- Benedita da Silva. 

REQUERIMENTO N2 2, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do 

Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata de velo de profundo pésar pelo falecimenlo e 
a obervação de um minulo de silêncio em memória 
do grande estadista François Miterrand, que morreu 
no último dia 8. 

Justificaçao 

A morte do político, líder carismático e um dos 
maiores estadistas europeus do século, François Mi
terrand, chocou o mundo. Atingiu em cheio aqueles 
que acompanharam a trajetória vertiginosa de Fran
çois Maurice Marie Miterrand, filho do ferroviário, Jo.: 
séph, que passará à história como o presidente so
cialista que governou a França por 14 anos oÚdois 
mandalos inteiros. Ao morrer na manhã do último 
dia 8, muitos questionam a ambiguidade de seu go
verno, mas ninguém pódeÍ'á dixar de reconhecer que 
l')t!iterrand tenlou passar a imagem de um verdadeiro 
socialista quanto promoveu um programa de esquer
da para seu país. 

As rosas vermelhas que hoje evocam a sua 
morte representam na memória dos franceses os 
grandes avanços sociais conquistados com Miter
rand no poder. Quando venceu a primeira eleição 
presidencial na França, em 1981 , Miterrand apontou 
com decisões que indicavam um paraiso socialista 
Reduziu a jornada de trabalho, criou urna quinta se
mana de férias anuais remuneradas, baixou para 39 
horas a semana útil e diminuiu a ida.de da aposenla
doria de 65 anos para 60. Nacionalizou grandes gru
pos industriais, transferindo para o selor público 
bancos que não haviam sido nacionalizados pelo ex
presidente De Gaulle. Seu governo também ficou 
marcado pelo aumento do salário mínimo, o diálogo 
com os sindicalos e o fim da pena de morte. 

Destacamos ainda outro feito no sentido de di
minuir a desigualdade social. Em 6 de setembro de 
1989, o ex-presidente François Miterrand assinou o 
decrelo que criou a Renda Mínima de lnsenção na 
França: Por sua iniciativa e do Primeiro-Ministro Mi
chel Rocard a Assembléia Nacional francesa apro
vou sem qualquer voto contrário e cerca de 1 O% de 
abstenções, o projelo que dá o direito a toda pessoa 
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de 25 anos ou mais, cuja renda não atinge pelo me
nos 2.600 francos, receber um complemento de ren
da. Não podemos deixar de mencionar também a 
''erdadeira revolução cultural e arquitelônica que im-
primiu na França. _ _ 

O gosto pelo poder está latente na hiS1ória de 
sua vida pública que confunde-se com a própria his
tória da França. Disputando el.§!ição por um pequeno 
movimento de esquerda surgido da resistência, Mi
terrand foi eleito em 1946 membro do Parlamento. 
Por 11 vezes foi ministro até a eleição para a Presi
dência da República, em maio de 1981, derrotando 
Valéry Giscard d Estaing, tomando-se o· primeiro 
presidente socialista da França, com 51,75% dos vo
tos. Em 1988. Miterrand foi reconduzido ao cargo de 
presidente da França ao derrotar Jaques Chirac com 
54% dos votos. Antes de deixar o governo, decidiu 

. em 1992, congelar os testes de armas nucleares 
francesas nb Pacífico Sul. 

O e~-presidente François Miterrand morreu ao 
lado da mulher, Danielle, e dos filhos Jean-Chis!op
he e Gilbert. O homem que por 50 anos esteve pre
sente na vida política da França, recohheceli ainda 
em vida como filha natural, Mazarine, nascida de um 
romance com Anne Pingeot Mesmo seus adversá
tios políticos admiraram a dureza e dignidade com 
que enfrentou a doença nos últimos anos. Se um ho
mem ou •1ma mulher deixam de fazer o que têm de 
fazer por causa de uma dor imprevista..que lhes atra
vessa c corpo não são dignos de nacla.. declarou o 
ex-presidente quando questionado pelos médicos 
que o assistiam. Na manhã do último dia 8, Miter
rand tentava redigir seu 142-livro sof?re_a política ex
tema de seu governo, quando as forças lhe faltaram. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nador ~d~l;m:lo Suplicy - Senadora Benedita da 
Silva. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. T eotônio Vilela R lho, 1 !Z Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Füho) -
Esses requerimentos dependem de votação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Sen,.r!ores que o desejarem. 

C SR. l;DIJAFlDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. ?RESIDl::NTE (Teotonio Vilela Filho) -
Tem V. E~• a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para en
caminhar 2 \"Ote.ção. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr~ e SiS. Senadores, a morte do políti
co, !fder çz~_~:-r-:{:fc'J, 11m dos maiores estadistas eu-

ropeus dó século, François Mitterrand, checou o 
mundo. Atingiu em cheio aqueles que acorripanha
ram a trajetória vertiginosa de François Maurice Ma- · 
rie Mitterrand, filho do ferroviário Joseph, que passa
rá à hiS1ória como"Presidente socialista que govel
nou a França por 14 anos, ou dois mandatos intei
ros. Ao morrer na manhã do último dia 08, muitos 
questionam a ambigüidade do seu governo, mas 
ninguém poderá deixar de reconhecer que Mitter
rand tentou passar a imagem de verdadeiro socialis
ta quando promoveu um programa de esquerda para
seu país. 

As rosas vennel has que hoje evocam a sua 
morte representam, na memória dos franceses, os 
grandes avanços sociais conquistados com Mitter
rand no poder. Quando venceu a primeira eleição 
presidencial na França, em 1981, Mitterrand apontou 
com decisões que indicavam o paraíso socialista: re- . 
duziu a jornada de trabalho, criou uma quinta sema
na de férias anuais remuneradas, báixou para 39 ho
ras a semana úti~ diminuiu a idade da aposentadoria 
de 65 para !)O anos, nacionalizou grandes grupos in
dustriais, transferindo para o setor público bancos 
que não haviam sido nacionalizados pelo ex-Presi
dente De Gaulle. O seu governo também ficou mar
cado pelo aumento do salário mínimo, o diálogo com 
os sindicatos e o fim da pena de morte. 

Destacamos ainda outro feito no sentido de di
minuir a desigualdade sooiai. Em 01 de dezembro 
de 1988, o ex-Presidente François Mitterrand assi- _ 
nou o decreto que criou a Renda Mínima de Inser
ção na França. Por sua iniciativa e do Primeiro Mi
nistro Michel Rocard, a Assembléia Nacional Fran
cesa aprovou, sem qualquer voto contrário e com 
cerca de 1 Oo/o de abstenções, o projeto que dã o di
reito a toda pessoa de 25 anos ou mais, cuja renda 
não atinge a pelo menos 2 mil e 600 francos, atual
mente, a receber um complemento de renda. Não 
podemos deixar de mencionar, também, a verdadei
ra revolução cultural e arquitetônica que imprimiu na 
França. 

O gosto pelo poder estã latente na história da 
sua vida pública, que confunde-se com a própria his
tória da França Disputando a eleição por um peque
no movimento de esquerda surgido da Resistência, 
Mitterrand foi eleito em 1946 membro do Parlamen
to. Por 11 vezes foi Ministro, até a eleição para Pre
sidência da República, em maio de 1981, derrotando 
Valéry Gisoard dEstaing, tomando-se o primeiro Pre
sidente socialista da França com 51 ,75% dos voto:;
Em 1988, Miterrand foi reconduzido ao cargo de 
Presidente da França ao derrotar Jacques Chi~c._ 

' ~· 
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com 54% dos votos. Antes de deixar o Governo, de
cidiu, em 1992, c;·,ngelar os testes de armas nuclea
res francesas no Pacifico Sul. 

Mitterrand morreu ao lado da mulher, Danielle, 
e dos filhos Jean-Chrisiophe e Gilbert O homem 
que por 50 anos esteve presente na vida política da 
França reconheceu ainda em vida, como filha natu
ral, Mazarine, nascida de um romance com Anne 
Pingeot. Mesmo os seus ãdversários políticos admi
raram a natureza e a dignidade com que enfrentou a 
doença nos Citimos anos. "Se úm homem ou uma 
mulher deixar de fazer o que tem por causa de uma 
dor imprevista que lhes atravessa o corpo não são 
dignos de nada", declarou o ex-Presidente, quando 
questionado pelos médicos que o assistiam. Na ma
nhã do dia 8, Mitterrand tentava redigir o seu 142 r~ 
vro sobre a política externa de seu governo, quando 

. as forças lhe faltaram. 
Em março último, tive a oportunidade, designa

do pelo Senado Federal, de assistir, em Copenha
gen, o discurso do Presidente da República France
sa na abertura da Cúpula Mundial para o Desenvol
vimento Social. Ali estavam presentes Chefes de Es
tado de todos os países. Eu gostaria de aqui dizer 
algumas das próprias palavras deste que, naquele 
dia 11 de março de 1995, estava como que dando o 
seu testemunho para a história, o seu testemunho 
de experiência ex1raordinária para o próximo séruo. 

Eis as palavras de Mil!erand: 

Assim como as senhoras e senhores, 
há muito tempo eu estava aguardando por 
este encontro de Copenhagen. Agradeço 
àqueles que tomaram -a iniciativa, àqueles · 
que o organizaram. No entanto, atrás de. 
cada uma de nossa$ palavras está a mesma 
indagação: qual a utilidade deste encontro? 

Ao longo de extensa vida política, parti
cipei de uma infinidade de encontros como 
este, nos quais o simples fafD de mencionar 
o social era uma extravagância O social 
não tinha lugar nas discussões mantidas pe
los dirigentes do planeta, como tinham a 
paz, o desarmamento, a economia: eram es
ses dois mundos distintos, como se o funcio
namento dessa sociedade internacional fos
se resultante, apenas, de mecanismos eco
nômicos e firanceiros, da correta regulagern 
das taxas é·~ juros e de câmbio. Ora, esse 
não é met.. modo de ver as coisas. São mú
tos c: que, como eu, pensam que o homem, 
cada um de nós, cada um de vocês, cada 
um deis indivíduos que vivem l1a face da ter-

ra deve ser o escopo supremo de qualquer 
estratégia política ou econômica, devendo 
essa estratégia passar pelo social. 

Em 31 de janeiro de 1992, perante o 
Conselho ele sêgurança das Nações Uni
das, ali reunidos os chefes de Estado, fiz o 
voto de que se realizasse a primeira C~a 
mundial para o desenvolvimento social; esse 
meu desejo - compartilhado com outros diri
gentes - pretendia atender uma urgência, 
sanar uma anomalia 

Mas, talvez por lassidão, eu não depo
sitava múta fé nesse projeto. Pensava com 
meus botões: será que vamos deixar que o 
mundo se transforme em um mercado global 
sem outra lei que a do mais forte, sem outro 
objetivo além da reariZSção do maior lucro 
possível no menor· prazo possível, um mun
do em que a especulação arruína, em horas, 
o trabalho de mühões de homens e mulhe
res e ameaça o resultado de demoradas ne-
gociações, como esta? , 

Reava eu pensando: será que vamos 
entregar as gerações vindouras (ação des
sas forças cegas? Saberemos collStnJir uma 
ordem intema:ional fundamentada no pro
gresso e, especialmen1e, no progresso social? 

Sei ntito bem que, aqui e acolá, há 
pessoas dispostaS a ouvir o canto de outras 
sereias. Será que devemos abrir passagem 
àqueles cujo credo se resume em poucas 
palavras: desregulação, desmantelamenfD 
das garantias e, inclusive, esquecimenfD do 
papel do Estado, que é moda atacar, quan
do é o cimento das sociedades democráti
cas? A necessidade que têm os países de
senvolvidos de fazerem face ao risco de de
sagregação social que está ameaçando cada 
um deles não deve desviá-loS dos seus com
promissos de sorldariedade em relação aos 
países pobres. Nos países pobres, há m.ita 
gente pobre e algOO'laS pessoas que não o 
são. Nos países ricos, temos nllita gente 
abastada, mas tarrilém temos mlhões de 
pessoas que vivem com dificUdade. 

Alguns de nós - entre os quais eu mes
mo, como chefe de meu país hã 14 anos
têm proposto insistentemente que 0,7% do 
PNB de cada país seja destinado à ajuda 
pública para os países em desenvolvimento. 
E, todas as vezes que eu vollâ a rnencior1lir esta 
regra, disseranHne: "'sso não é nenluna regra•. 
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Tal regra foi ventilada aqui, talvez por 
ser um objetivo com o· qual ninguém é real
mente obrigado a comprometer-se. Mesmo 
assim, é com satisfação que vejo este objeti
vo constar de nossa declaração conjunta de 
hoje. Aliás, permito-me assinalar que a 
França, de ano em ano, se aproxima deste 
objetivo: jã estamos emD,63o/o. 

Também me regozijo com os compro
missos assumidos por esta cúpula em rela: 
ção à África Mas como poderia me furtar a 
extemar minha preocupação ao ver que, a 
despeito das medidas baixadas para atraí
los, os capitais continuam evitando esse 
continente? Apenas 3% dos investimentos 
mundiais favorecem à África e a vida pü:lli
ca, naturalmente, não pode sDprir tamanha 
suficiência Podem argumentar: "Esse é, de 
fato, um continente menos dotados de rique
zas naturais do que os outros." Isso não é 
verdade. "As sociedades desse continente 
são menos organizadas." Pode ser verdade, 
mas é cada vez menos verdade. E seria 
esse o motivo suficiente para deixar a África 
para !rãs? Cada vez mais, na África, vão 
surgindo elites, constituindo-se estruturas 
que permitem que cada um desses países 
se organize para participar do desenvolvi
mento mundial. 

Falou-se muito da dívida Foi necessã
rio dar um exemplo. Meu País, a França, co
meçou destituindo-se dos seus créditos com 
39 estados, obviamente aqueles que esta
vam na pior situação. A seguir, tomamos 
medidas para beneficiar aqueles que são 
chamados de estados em situação interme
diãria. Não fomos os únicos nessa atitude. 
Outros países fizeram como nós e devo 
agradecê-los por isso, mas não se pode di
zer que tenhamos sido seguidos com entu
siasmo pela maioria dos chamados países 
ricos do mundo. 

Por isso pergunto, no que diz respeito 
às situações financeiras Jntem~ionais: Não 
deveríamos fazer evoluir os espíritos e as 
políticas, adotando algumas medidas sim
ples? Por exemplo, por que não zelar para 
que nenhuma decisão importante seja toma
da sem prévia consulta aos atares sociais 
dos países interessados? 

Por· exemplo, não seria necessãrio dar 
seu devido lugar, nos organismos illtemacio-

nais, aos representantes dos trabalhadores 
e das empresas, tal como é praticado em 
muitos de nossos países? 

EsSa regra, no entanto, não é admitida 
por todos. Por isso, é preciso que os repre
sentantes dos trabalhadores se encontrem, 
com vistas a costurar um acordo sobre o pa
pel que disporiam a desempenhar dentro de 
nossas instituições. . 

Com tudo isso, a nossa declaração é 
marco importante na definição dos direitos 
fundamentais dos traballladores do mundo, 
ao remove• as ressalvas que os países em 
dificuldades ou em desenvolvimento têm 
tido em relação ao que chamavam, ao que 
era chamado de clãusula social. Essa cfãu
sula social era vista como uma peia, quando 
na verdade a clãusula. social - esqueçamos 
a expressão - deveria ter por único objetivo 
ajUdar todos a acompanharem o movimento 
geral em direção ao progresso. 

Para tomar efetivos esses direitos, pro
ponho que se reflita sobre um método gra
dual e prãtico de apoio aos esforços dos Es
tados que pretendem garanti-los de maneira 
mais eficiente aos seus cidadãos e, particu
larmente, às suas crianças. 

Convido tod()ll, assim, a celebrarem 
contratos de desenvolvimento social. Tais 
contratos seriam estabelecidos após uma 
negociação com a OIT e organizações inter
nacionais ligadas ou· não à ONU. Esses con
tratos permitiram dar apoio financeiro aos 
esforços dos governos que se declaram dis
postos a respeitar, de forma estrita, as con
venções da OIT sobre os direitos dos traba
lhadores. Senhoras e Senhores, isso é a 
base de tudo. O resto é discurso. 

Para financiar tudo isso, por que não 
instih.ir uma taxa sobre as transações finan
ceiras de curto prazo, como propõe o Sr. Ja
mes Tobin? Uma taxa com alíquota ínfima 
que produziria recursos enormes. Isso seria 
muito difícil de obter, e não alimento ilusões 
quando se fala em transações financeiras. 

No entanto, estão dispostos a assumir 
suas responsabilidades? Ou serã que en
contros como este são mera fachada? Esta
remos nós a desempenhar uma comédia 
para o mundo? Ou estamos realmente dis
postos a colocar o social no mesmo plano 
que·a paz e a economia? 
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A organização da segurança coletiva, 
como a das trocas e das mOedas, de que 
nos dotamos logo depois da Segunda Gran
de Guerra Mundial, em San Francisco e em 
Bretton Woods, também precisam ser adap
tadas, se nãc> foram jã destrúdas. Creio que 
nosso mlJ'ldo merece ser pensado outra vez. 
e que o será se introduzinnos o social nos 
principais pontos de oossas preocupações. 

Senhoras e Senhores, permitam-me 
concluir com uma palavra mais pessoal: Du
rante 50 anos de minha vida, exalamente 
49, eu pude, na vida pÚQiica francesa e in
ternacional, atuar para nos aproximarmos do 
ideal que é o seu, c:Qm três pensamentos 
principais no coração: 

O primeiro: a Liberdade, a Igualdade -
temos aí a Revolução Francesa de 1789, to
mada por múlos como modelo; a Uberdade, 
a Igualdade, mas também a Sofidariedade, 
os Direitos do Homem, do cidadão, dos tra
balhadores, a democracia, tudo isso é indis
sociâvel. Esses valores podem parecer diff
ceis de conciliar, e hã quem receie que atra
vanquem a marcha para o progresso. Mas, 
eu lhes digo, somente esses valores permiti
rão garantir a perenidade dos progressos re
gistrados e a marcha para mais progressos. 
T ode o resto seria apenas um retrocesso 
trágico e, no fim, decadência! 

O segundo pensamento: a pobreza, a 
exclusão, Senhoras e Senhores, não são 
uma fatalidade. ReslAtam de mecanismos 
conhecidos e precisos que devem ser de
nunciados e combatidos mediante a educa
ção, a formação, a pesquisa científica, me
diante o desenvolvimento da igualdade de 
oportunidades, mediante a humanização 
das condições de vida e de trabalho, etc. 
Cada 1.111 de vocês poderia acrescenlar aí a 
sua proposla e, assim, contribuir para dar à 
nossa vida um novo sentido. 

Finalmente, este serã minl)a última pa
lavra: Não se pode dar fe!icid"ade aos ho
:rlsns à sua revelia. É necessária a mobiliza
~'il.o de tcdos. Nesse ;ngulo, a presença de 
duas mil ONGs em r. openhagen me parece 
um falor llll..ito aJr, .ador. Não esqueçamos 
que nenhum :ios países mais avançados te
ria conhecido o nível de desenvoMmento 
aluai sem existência de vida dernocrãtica, 
partidos ooliticos. orqani?~~.ol!!' -:-<r-rli"'~is o 

patronais, associações, ou seja. de um muti
rão de que nenhuma categoria social foi ex
cluída Eis o que nos resla fazer. É algo 
imenso, mas a sua presença aqui prova que 
vocês es1ão ~ disposlos a empreendê-lo, 
como nós lambém eslamos dispostos. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. nobre 
Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo solidarizar
me com V. Exª, quando propõe ao Senado uma ho
menagem à memória do grande esladisla que foi 
François Mitlerrand Sem dúvida, a França, a Euro
pa e o mundo inteiro mt.ito devem a seu desempe
nho à frente não só do governo da França por vãrios 
anos, mas sobretudo como homem plb6co e exem
plar que sempre foi. Desejo salienlar sua trajetória, a 
extraordinária vitória que ele deu aos socialislas 
franceses que teve uma repercussão imensa, à épo
ca, em todo o mundo, sendo de nolar que S. Ex",~ 
logo foi balido nas umas pelos conservadores';- que 
fizeram maioria na Assembléia Nacional, não perdeu 
o falr-play, pelo contrãrio, p"rocurou se compór em 
benefício da França e, muitos dos principies que 
se!Jllre defendeu e que conslaram inclusive de sua 
plataforma, S. Exil anuiu em que fossem reexamina
das para o efeito de manter· o equilibrio na vida poli
tico adminisllaliva da França. Quero também pôr em 
relevo um aspecto fundamental da vida plblica do 
Presidente François Mitterrand, qual seja sua per
manente atuação no carT1JO ·internacional, sobretudo 
no que lange à economia, no sentido de contribuir 
para melhor situação dos países devedores, dos 
países do Terceiro Mundo; e nesse particular, penso 
que o BrasH lhe deve muito porque S. Exª iniciou um 
movimento que não chegou a ter um êxito completo, 
mas deixou o testemunho da sua voz, do seu apoio 
às mudanças que sempre preconizou, por exemplo, 
junto ao Ftnlo Monetário Internacional: S. Exª era fa. 
vorável a nova Conferência de Bretton Woods, para 
que pudéssemos reverter essa situação que, afinal, 
aos poucos vaí mudando, na medida em que, hoje, o 
próprio FMI jã aceita certes colocações que antes 
absolutamente não admitia. Quero com isso deixar 
aqui meu preito de saudade ao grande Presidente 
François Mitterrand, ao que ele representou para a 
França, para c mundo e para todos nós. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Estou de plero 
acordo com as palavras do Sena:lor Hl.lllberiD Lucena, 
que, Presidente que foi do Senado Federal, ci1a o Presi
rl~rttp. Fm.,.......,~ Mittermnci Pr'!"! C"!'~ rl~Jirl., rl~,...,~~0. 
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Ainda hoje, Senador Humberto Lucena, recebi 
a visita de dois Parlamentares franceses que, embo
ra não integrantes do Partido Socialista, deram seu 
testemunho do respeito que têm pela França e da 
dor dos franceses com a perda desse grande esta
dista Segundo disseram, ainda que em alguns mo
mentos tenham discordado; ainda que tenham feito 
inúmeras cn1icas com respeitq, a problemas havidos 
durante seu Governo; ainda que, por exemplo, os 
gaullistas sempre discordassem das observações 
feitas por François Mitterrand a respeito de De Gaul
le - uma vez que o qualificava corno um golpista per
manente na França -, ressaltaram algo importante 
dito por Mitterrand ao entrar, no primeiro dia, no Pa
lácio de Governo da França, quando transmitiu que 
procuraria se adaptar ao posto que tinha sido ocupa
do tantas vezes por De Gaulle, q(j9 procuraria se 

· adaptar à grandeza que o Presidente De Gaulle ha
via representado para a França. 

Ressalto que o Presidente François Mitter
rand, quando de sua segunda tentativa de se tor
nar Presidente por mais sete anos - na verdade, 
era a quarta tentativa, porque ele foi derrotado 
duas vezes, eleito em 1981 por sete anos, e nova
mente em 1988 se candidatou para um período de 
mais sete anos -, disse que introduziria na França, 
como um dos principais pontos de sua plataforma, 
um projeto que instituiria a renda mínima de inser
ção, segundo a qual nenhuma pessoa de 25 anos 
teria uma renda menor que um patamar que, na 
época, era de dois mil francos - e, atualmente, de 
dois mil e seiscentos francos. 

E eis que tal projeto foi então apresentado pelo 
próprio Mitterrand, pelo Ministro Michel Rocard, sen
do Ministro da Fazenda Lionel Stoleru, que esclare
ceu que esse projeto jã estava pronto e apresentado 
desde 1974. Foram necessários quase quinze anos 
de amadurecimento, e quando de sua votação, em 
dezembro de 1988, a Assembléia Nacional francesa 
o aprovou por unanimidade, havendo no máximo 
1 Oo/o de abstenção. 

Assim, Sr. Presidente, registro o preito de pe
sar, em nome da Bancada do Partido dos Trabalha
dores, a todo o povo francês. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Esta Presidência se associa aos requerimentos dos 
Srs. Senadores e constata a existência do quorum 
previsto no inciso III, letra c, do art 215 do Regimen
to Interno. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu po
deria ainda encaminhar o mesmo assunto? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fiho) -
Pois não. Concedo a palavra ao Senador Pedro Si
mon, para encaminhar. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Oportuno, Sr. Pre
sidente, o pronunciamento do nobre Uder do PT, 
Senador Eduardo Si.4Jiicy. O mundo inteiro sofre a 
perda de Mitterrand, talvez, neste final de sécuio, o 
grande estadista que o mundo tinha, que restava ao 
mundo nos dias que estamos vivendo. 

Nas Estados Unidos. hã um Presidente riovo, 
iniciando a sua carreira; na Rússia, um Presidente 
que não se consolidou; na Inglaterra, um Primeiro
Ministro jovem, querendo se firmar nos passos da 
sr- Margareth Talcher; na Alemanha, justiça seja fei
ta, alguém está fazendo um bom trabalho. 

Mas com a biografia, com a história, com a 
vida de Mitterrand, na verdade, não hã. Ele é o úl
timo vulto com peso de estadista, de líder, que não 
é apenas a França, mas o mundo inteiro que per- -
de. 

É verdade que as biografias que analisam a 
vida de Mitterrand são tremendamente controverti
das: hã aqueles que dizem que ele teria iniciado au
xiliando Pétain na colaboração com os alemães, 
para, depois, sim, romper e ir para o lado de De 
Gaulle e lutar e se transformar em herói da resistên
cia francesa, aqueles q~ dizem que ele teria come
çado corno aliado de De Gaulle, como Ministro de 
De Gaulle, para depois se converter em seu maior 
adversário, e aqueles que dizem que ele foi o gran
de, o extraordinário vitorioso na aliança dos socialis
tas com os comunistas, quando se elegeu pela pri
meira vez - diga-se de passagem, depois de perder 
duas vezes: perdeu para Giscard dEstaing na se
gunda vez e para o próprio De Gaulle na primeira 
v~. e ganhou na terceira e na quarta vez a Presi
dência da Repúbiica da França. 

Eleito a primeira vez pelos Partidos Socialista e 
Comunista, fez reformas profundas que se identifica
vam com as suas idéias, com as idéias socialistas. 
Posteriormente, no seu segundo governo, com os 
comunistas rompendo a aliança e jã com restrições 
dos socialistas, viu-se que não fora bem Mitterrand 
que tinha mudado por conta própria, mas que o 
mundo, de certa forma, tinha mudado, que a huma
nidade tinha mudado e que ele tinha se adàptedo 
aos tempos que estavam vindo. 

François Mitterrand constniu, na França, a 
grande realidade de um final de século em que a 
França tem o seu lugar. Ele é o grande herói da Eu
ropa unida Ele foi o granc;le responsável, tendo in-
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c!usive fechado os olhos ao sofrimenlo do passado, 
pela presença da Alemanha, pelo falo de Inglaterra 
e outJos países aceitarem a importância, o significa
do da Alemanha no Mercado Comum Europeu, por
que sem ela jamais haveria Mercado Comum Euro
peu. Foi François Mitterrand que exerceu esse papel 
em nível internacional. Ele desempenhou essa mis
são desde o início e principalmente no final. 

A França teve a coragem de dizer que os presi
dentes das grandes repúblicas do mundo não po
diam se reuni r apenas para discutir de5?"ll2mento, 
para discutir desenvolvimento da economia, mas 
que tinham que se sentar à mesa para discutir a 
fome, para discutir a miséria, para discutir o social. 
Foi ele o auror de uma proposta aos grandes, dizen
do que cada um deles deveria ter a coragem de des
tinar um percentual do seu produl!l interno exata-

. mente ao combate à fome, ao combate à miséria e à 
defesa do Social. Afirmava ele que, inciusive, a desti
nação desse percentual a França faria sob o seu 
mandato. A França daria esse percentual, que não 
chegava a 1% mas já era alguma coisa para que 
realmente as questões sociais se desenvolvessem, 
andassem prosperassem e avançassem Não acei
tava François Mitterrand que o mundo globalizado 
fosse apenas voltado para o desenvolvimento eco
nômico, apenas voltado para a busca da paz a qual
quer preço e o desenvolvimento da economia e o 
desenvolvimento tecnológico. 

Dizia ele que era preciso discutir e debater o 
probiema social e que não se podia aceitar, <Ximo 
disse muito bem o Líder do PJ, que países como os 
da Africa, por exemplo, teriam· nascido inexoravel
mente para serem Terceiro Mundo, locais de fome e 
miséria, mas que, pelo contrário, o mundo tinha con
dições de se desenvolver e de crescer. E dizia ele, 
com profunda lógica, que o desenvolvimento só po
deria ser respeitado e duradouro se tivesse como 
rr.e:a o homem, o cidadão, a paz, o crescimenlo, o 
desenvolvimento do cidadão no seu todo, estivesse 
>i<> onde estivesse, nascesse onde bem nascesse. 

Essa figura extraJrdinária pode ser complexa, 
::;im, mas manteve-se na vitrina do mundo durante mui
to tempo. Essa figura estóica, que soube morrer com 
iert.a dignidade, que não aceitou afastar-se, mas que, 
;.>elo contrário, à revelia de seus médicos, foi passar o 
Natal com sua filha, revei':JO as antiglidades elo Egito, 
e que passou o Ano N·,vo com a sua mulher e filhos 
na sua terra. e que morreu trabalhando, escrevendo as 
suas obras, essa figura extraordinária e fantástica elo 
5•. François Mitterrand realmente merece o louvor, a 
admiração e o carinho do povo brasileiro. 

Na verdade, Sr. Presidente, faz bem o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso em manifeslar o 
seu pesar e solicitar ao Presidente desta Casa, ao 
Presidente do Congresso Nacional, Senador José 
Samey, que vá reP'resentar o Brasil no alo em que o 
mundo inteiro estará presente. nas homenagens ao 
s~~nd. · 

Mas, na verdade, Sr. Presidente, é claro que 
ao se prestar urna homenagem a uma figura como 
François Mitterrand, as palavras fluem, os adjetivos 
são naJuraís e esponlãneos. A verdade é esta, volto 
a repetir. ontem, morreu o estadista número um. 
Não sei quem irá substituí-lo. Até ontem, se me per
guntassem qual o grande estadista vivo, eu respon
deria: François Mitterrand tioje, se me perguntas
sem, eu não teria idéia, nenhu;n nome me passaria 
pela cabeça. Digo isso até por casualidade, pois, há 
20 dias, numa entrevista que concedi a um jornal elo 
Rio Grande do Sul, fizeram-me essa petgunta e dei 
essa resposta. 

Como católico, diria que sou admirador elo 
Papa João XXIII, pois o considero uma gralldli! figu
ra. Mas entendo que Millerrand é um grande nome, 
é o grande estadiSta hoje. • 

Por isso, Sr. Presidente, em função da :·morte 
de Millerrand, parece-me que as homenagens, oca
rinho e o afeto do mundo inteiro são justificáveis. E 
aquilo que dissemos l:a!Jtas vezes parece-me que 
nunca foi tão oportuno como agora Não apenas a 
França, mas o mundo ficou realmente mais pobre 
com a sua ausência 

O SR. TEOTONIO VILELA FiLHO - A Presi
dência se associa aos Srs. Senadores nas homena
gens e no pesar ao grande estadista do século, o 
francês François Mitterrand. 

A Presidência constata a existência de quo
rum, previsto no inciso III, le!ra c, do art. 215 do Re
gimenlo Interno. 

Em votação o fiequerimento ~ 1.._ de 1996, de 
autoria do Sr. Senador José Sarney e outros Srs. 
Senadores. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimenlo ~ 2, de 1996, de 

autoria da Sr. Eduardo Suplicy e Sra Benedila da 
Silva, no que se refere ao minuto de silêncio em ma
nifestação de pesar. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENAOO FEDERAL 47 

Peço aos Srs. Senadores que guardem. de pé. 
um minuto de silêncio. (Pauõa) 

VoHamos à lista de ormiore~. 
O SR. CASILDO lo/IAU:l/I.NER - 'Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comuni<;<J.?-o inadiável 
O SR. PRESIDENTE (Tet•tonio Vilela FiiLo) -

Concedo a palavra ao nobre S<?nador C:,-,sildo '.<aJ
daner~ para uma cornuraic~çfir:. !n~:~ió.veL 

O SR. CASILDO MAL!li\NER (PMDB-SC. 
Para uma comunicação i1 :o.~lávãi. ___ Sem iev1são do 
orador.) - Sr. Presidente, :;,"s e Srs. Senadores, 
gostaria de, em breves palavízs, trz:zer a esta Casa 
aquilo que sentimos na noite de Natal, errt Santa Ca-
tarina . 

Diversos municipios do ll'eu Estado, da costa 
AUãntiC:U: principalm~nte, icmm a•ini{idospor chuv~ 
torrenciaiS. Isso esta acontzGendo em todo o Brasil, 

· mas fomos .surpreendidos na véspera do l'Jatal. 
Trago esta notificação 1 CCióa 2 ao Congresso 

Nacional porque sentimos muito de perto esses mo
mentos duros, em que milhares rl.e famílias ficaram 
desabrigadas em conseqüên:ia d 0qu~ie <il!úvio. ar
rasando dezenas de mu.,icípioB, 'e' lr>do tudo de rol
dão, afetando a agricultura, os :;etores públicos, le
vando cerca de duas dezenas ·:le ·-tid2s e d8ixandó 
algumas pessoas desapar'lCidas. 

Foi muito doloroso para "ós. de Santa Catari
na. O governo, as autoridades estaduais, munici
pais, a comunidade como um I<Jdo viveu, ertie o Na
tal e o Ano Novo, socorrendo as fmníli1s flageladas. 

Veja bem, Sr. Presido.i1te: sn\es dis~o. mais a 
oeste, na fronteira C1m :; .A. rGel"l::na, viv~mos um ou
tro drama, o da esti?gem, 'u.P~. se<: a violenta. Vejam 
o que é a natureza! Um se:a vioJenta que ceifou a 
safra de feijão, grande parte da safra de milhq e isso 
se deu não só em Santa Catarina, mas no Rio Gran
de do Sul, em grande parte do Paraná e em outros 
Estados. T odes eles estão a res~entir-se _de uma_ sa
fra melhor. Sem dúvidõ'l A!q• 'ma. ""i rnir a rrodL'Ção 
de grãos do País. Esse !ato ac.onteceH â por urra sé
rie de fatores e um deles é 'I longa estiagem ocorri
da- por mais paradoxal que possa parecer; primeiro, 
a longa estiagem e, ~.gora, e'lSe vercfgdeiro dilúvio, 
que inclusive já ceifou vi<1as. 

Houve um movimento extraOidinário, logo de
pois do Natal, em que o Fórum cstarinePse se deslo
cou a Brasma prccurand<J c 8pci<J dEis 2.utoridades 
federais. Vieram sen.~dt"'rf'~.- r-l~O'l~8-d0s P .,11tras au-
toridades, trazendo 1.':n !-:.v 1_;:t:=:~::(.:lo{fi0_ rle~~~ arande 
catástrofe. -

Sr. Presidente, em r>nrn<? dns catarinenses, em 
nome de todos nó<:: ~H :e ~.:::!~lrPQS ~e !T__!Õ0~ dPdas 

nessa reconstrução pelo que ocorreu, faço esta ma
nifestação. Inclusive, amanhã, o nosso Governador 
estará vindo a Brasma. O Fórum catarinense irá reu~ 
nir-se na próxima quinta-feira, com um levantaÍnento 
da nossa defesa civil, para que, juntos com o Gover
no Federal - que desde o final das festividades do 
Natal tem nos auxiliado - possamos reconstruir o 
nosso Estado. E o mesmo aguardamos em relação 
aos outros Estados que se encontram na mesma si
tuação. 

Faço este registro porque entendi ser do meu 
dever comunicar à Casà esses momentos difíceis 
que vivemos em Santa Cafarina, como, ali és, o Bra
sil tem acompanhado através da iri,-prensa 

Era a comunicação que queria fazer. Sr. Presi- . 
dente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva 
A SRA. BENEOITA DA SILVA- (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria 
hoje de fazer um pronunciamento a respeito desta 
sessão extraordinária 

Esta convocação me fez refletir sobre alguns 
temas que certamente estaremos tratando. E gosta
ria, juntamente com os Srs. Senadores, de refletir 
acerca da responsabilidade que temos, dos desafios 
que são colocados para ·que possamos amadurecer 
não só no nosso comportamento, como também nas 
riOSBaS iniciativas, oferecendo alternativas às medi
das que aqui estarão em debate e votãção. 

l>lo entanto, diante de publicações àos jornais · 
O Globo e Jornal do Brasil, mudei e deixei isso · 
para amanhã, O jornal O Globo, do qual sou leHora 
e assinante, diz o seguinte: •o Rio está em ·alemo. 
má'<imo contra as chuvas de verão. Vinte escolas 
vão ser preparadas para receber possíveis desabri
gados. • O Jornal do Brasil diz o seguinte: "César 
lvlaia apela aos santos". 

Diante dessas notícias, eu que até então me 
calei e estava tolerante, compreendendo as dificul
dades por que passa um administrador ao governar 
uma cidade como o Rio de Janeiro, não posso, de 
forma alguma, calar-me diante da violência, da injus
~ça e da falta de competência com que César Maia 
tem administrado aquela cidade. 

Já sabíamos de antemão que as chuvas de ve- . 
rão trazem para o Rio de Janeiro tragédias e trans
tornos e, mais uma vez, vamos encontrar não ape
nas o 'JUe está acontecendo em São Paulo, mas em 
outros estados e no Rio de Janeiro, qual seja, a falta. 
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de atendimento do poder público à questão. por 
exemplo, da contenção de encostas. 

Quantas vezes jâ falei do.sta tribuna a (espeito 
do diagnóstico das necessiaadé-i do Estado do Rio 
de Janeiro e, em particular, da cioade do Rio de Ja
neiro? Tivemos mortes, desabamentos de banac ~s. 
deslizamentos de pedras nas estradas Grajaú-Jà. =
;epaguâ, transbordamento dos nos Maracanã e . ,. 
ria Timbó, ruas alagadas; carros abandonados, gc. · •
rias e bueiros entupidos e toneladas de lama. O F.;:) 

de Janeim virou um caos. Sabemos que já morre
ram quatro pessoas até agora, mas 90 ficaram feri
das, 40 estão desabrigadas, e temos 86 casos de 
deslizamentos. E o que faz o Prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro? 

Quero mais uma vez enfatizar que · não sou 
candidata a nada, só quero que o~Rio de Janeiro 

· seja bem administrado. Sou carioca, o qUe muito me 
orgulha, ~er\ho respeito pelo povo do Rio de Janei
ro, cidade que conheço como a palma da minha 
mão, e sei das suas necessidades, porque tam
bém necessito, e muitas vezes necessitei de que o 
poder público pudesse dar uma atenção à questão 
da contenção de encostas. Elas são os grandes 
desafios, e não podemos aceitar que um prefeito 
de uma cidade, depois de três anos de mandato, 
peça para o carioca rezar, dizendo que não tem inti
midade com São Pedro. 

São Pedro não foi eleito prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro, para ele fazer um apelo ao santo, 
ademais não dão certo essas coisas! Ele não tem 
que se intrometer com o santo, tem que deixá-lo lã, 
porque ele está assistindo! · 

Então, ele diz: "Não, mas vou chamar aquela 
que é minha padroeira, vou chamar Nossa Senhora 
de Fãtima". Ela deve estar chorando, envergonhada 
pela cidade mal administrada que temos. 

Além disso, o prefeito afinna: "Não, mas vou 
::hamar São Jorge•. Se São Jorge passear na cida
de do Rio de Janeiro vai cair do cavalo, porque lá só 
tem buracos. É uma incompetência atrâs da outra. E 
ainda chama às pessoas que têm fé para rezar. Não 
é possível! 

Aprendi a rezar para agradecer os benefícios 
recebidos ou diante de uma aflição que o ser huma
no não tenha condição de resolver, porque aquilo 
q-ue o homem e a mulher podem fazer, Deus não 
faz. Por issc Ele deu o livre arbítrio, a inteligência e 
a capacidade a cada um de nós. Podemos exercer 
plenamente, materialmente falando, a nossa compe
tência Ele não vai fazer por nós de fonna nenhuma! 
Sabe por quê? Porque Ele é benigno em mandar a 

chuva porque faz parte da necessidade do ser tuna
no para regar a terra, para que ela possa produzir. 

As injustiças cometidas no Município do Rio de 
Janeiro por não terem sido construídas encostas, 
pela ausência de uina política habitacional para pro
teger as pessoas, iS1o ninguém repara Agora, o que 
os santos têm a ver com issc? A população do Rio 
de Janeiro, que confiou seus votos para que pudes
se administrar a cidade e resolver seus problemas, 
não estâ vendo eles serem resolvidos. 

E pasmem Sr"s e Srs. Senadores, o prefeito 
disse ainda que governa para alguns e não para to
dos. Mas não está conseguindo governar sequer 
para alguns, que certamente não são os pobres que 
descem das favelas e todos os dias vão trabalhar, 
enfrentando não só as ruas cheias de buracos, os 
ônibus quebrados que não aparecem, mas enfren
tando sobretudo a chuva, que é divina, que chega e 
encontra urna cidade desprevenida para enfrentã-la. 

Não agüento vê-lo escarnecer do sofrimento da 
população. Ele é insensível Spielberg perde de dez 
a zero, pois quer aparecer de qualquer maneira e 
usa a fé, a 6SP""'8'lÇ8 das pessoas. Ele as dQ"sres
peita Se eu pud~ dar título a alguma maléria não 
seria "César Maia apela aos santos•, eu diria: "César 
Maia foge da responsabilidade púbnca e ainda debo
cha do povo•, porque é um debochado. Não gosto 
de usar nenhuma argumentação que não seja de or
dem política, não tenho ém mim nenhuma necessi
dade de argumentar pessoalmente. 

Ele possú, do ponto de vista do conhecimento, 
o necessário para administrar uma cidade, com 
co~tência. Foi eleito prefeifo, competente, pelo 
conhecimento intelectual que tem, mas não conhece 
o povo, não aprendeu na escola da vida, não conhe
ce a cidade. Penso que viveu encastelado, portanto, 
não conhece o Rio de Janeiro, porque se conheces
se não estaria abusando e debochando do povo. 

Como já disse, qual é a sua maior preocupa
çlio? A mídia. Ele faz qualquer coisa para apare
cer na mídia e tem pretensões políticas: jã falou 
que quer ser governador e chegar à Presidência 
da República. Todo cidadão tem esse direito, mas 
esse cidadão C.ésar Maia não pode, de forma ne
nhuma, pleitear ser algo dentro do Executivo, por
que quem não foi capaz de administrar bem urna 
cidade não o fará em relação a um estado e muito 
menos ao País. Esse é certamente para nós o 
grande desafio. 

Diz o joma~ "Prefeito reconhece que obras não 
são suficientes para evitar conseqüências das chu
vas e teme tragédia em caso de novos tempos•. 
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Esse Prefeilo não quer aceitar o plano de cargos 
e salários dos professores, e quer que as escolas este
jam prontas para atender às pessoas que ficarão de
sabrigadas. É uma vergonha, sinceramente! Um ho
mem com o seu conhecimenlo, economista e que se 
dizia tão in1eligente faz um apelo dessa nalureza, es
quecendo que as escolas se destinam aos alunos. Te
mos de evitar que as chuvas d§rrubem os barracos. É 
bom dizer que não são apenas as pessoas das favelas 
que estão sofrendo no Município do Rio de J~iro. 

E estamos falando de um PrefeHo para o qual 
acabamos de votar R$180 milhões no Plenário desta 
Casa. Não é possível! Para fazer o quê? S. Ex~ está 
investindo esse dinheiro - sem nenhum demérito, 
porque sou viioriosa; vivas ao Botafogo campeão -
na compra de jogadores. Essa não pode ser a priori
dade de uma cidade onde o plano cm cargos e satá-

. rios dos professores não entra em vigor, onde há ne
cessidades ·sociais: o Município tem uma pobreza 
imensa, onde há desemprego, uma cidade onde 
ocorrem deslizamentos, quando, então, o Prefeito 
chama para rezar. 

A prioridade não pode ser compra de passe de 
jogador. S. Exi! tem que comprar o passe do profes
sor para dar aula aos "filhos da pobreza". Os filhos 
da classe média e dos ricos não têm mais condições 
de serem matriculados em colégio público porque as 
escolas estão abandonadas. 

A S,O.Marina Silva- Permite V. E# um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Com prazer 

ouço V. Ex~ 
A s,o. Marina Silva - Parabenizo V. Exª pela 

preocupação com a sua cidade e o· seu estado. To
dos nós no Brasil inteiro admiramos o Rio de Janeiro 
pela beleza, pela alegria e também pela capacidade 
interior de seu povo de transformar aquela região 
num centro de atenções para o País e para o moo
do. Mas, com certeza, o Rio de Janeiro precisa da 
atenção devida para os muitos problemas que en
frenta. Há pouco estávamos conversando o Senador 
Beni Veras, eu e o Senador cailos Patrocínio sobre 
o Rio de Janeiro. Dizíamos que lá existem duas po
pulações: uma completamente excluída, que faz 
uma verdadeira guerra para sobreviver; e uma outra 
incluída, mas que começa a viver o temor dos pro
blemas de uma cidade onde a violência se agrava 
dados os problemas sociais muito grandes. Os pro
blemas de ordem social e mesmo os causados pela 
natureza, corno é o caso da chuva, encontram urna 
repercussão muito forte quando não há uma atenção 
e uma devida estrutura por parte do Poder Público, 
como .é c caso que V. Ex~ está demonstrando. En-

tão, gostaria de solidarizo-me com V. Exª e com a· 
preocupação-de V. Exª com a sua cidade e dizet: que: 
ouvi e vi a reportagem sobre a pesquisa que foi !éa::. 
sobre o que pensa, o que quer o povo brasileiro. Se
gundo a pesquisa~ os últimos, os que têm menos 
crédito são os políticos. O povo dá menos crédito 
aos políticos. Imaginem: se Deus der o mesmo cré
dito aos políticos, com certeza a reza do Prafe.ito 
não terá muito valor. Então, nesse caso, o remédio é 
trabalhar mesmo e fazer corretamente o que :;;m "· 
que ser-feito. Lembro que na época da PrefeHa Lui
za Erundina houve problemas decorrentes da chtNa 
- deslizamenlos acontecem em Iodas as administra
ção. Havia uma severidade muito grande com a sua 
administração. Tudo que acontecia era culpa da. 
Erundina, corno se ela tivess·e poderes sobre o céu 
e a terra para resolver todos os problemas. Acho ~ 
que nós do PT também somos muilo severos. O pro
blema é que essa severidade não acontece com ou- " 
tros administradores, corno revela o caso rslatado . 
por V. Exi!. Recentemente eu estava no Estado d,'J 
São Paulo e observei que aqueles que crtticaV«:n _ 
tanto a Erundina fazem a mesma coisa: colocam :. 
culpa em São Pedro. E ainda dizem que a Cpcsiç2~ ~ 
é que traz maus agouros. Quero dizer a V. E~.._ que s · 
preocupação cóm os problemas da cidade do Rio da 
Janeiro é louvável. Acima de tudo, esperamos que 
as autoridades comecem a fazer aquilo que tem .qua 
ser feito, aqUilo que eslâ na sua competência e ca- · 
pacidade fazer, sem tripudiar do sentimento e do ~o
frimento de pessoas que, pobres ou ricas, :nerecem 
cuidados com a sua saúde e condições para t;m?. 
sobrevivência digna. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Exi! GoStaria de lembrar que há mais de · 
trinta anos ocorre isso. Qualquer um que queira ad
ministrar a cidade ou o Estado do Rio de Janeiro já 
sabe que a chuva de verão chega forte e que é pre
ciso efetuar obras de contenções, de saneamento, 
reurbanizar a cidade. O que se esperava era que um 
prefeito, conhecendo essas necessidades, estivesse 
pelo menos razoavelmente prevenido para o período 
de chuvas - percebam que ainda não tivemos a chu
va que está caindo em São Paulo. Se isso ocorrer. a·· 
cidade ficará inviabilizada, também pelo fato de que 
S. Ex" está virando a cidade de cabeça para baixo. 
Existem buracos e mais buracos, que serão cada · 
vez mais e maiores com outra chuva Isso sem con
tar com o fato de que o Prefeito tem verba até para 
emprestar para o Governo do Estado e não está · 
aplicand9 nessas políticas tão prioritárias para a po
pulação na cidade do Rio de Janeiro. 
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As enchentes repetem-se. Já sabemos disso, e 
ele sabe também. Qual deveria ser o seu papel? 
Priorizar, na sua política pública, a construção das 
contenções nuna parÍ:eria Sté mesmo com o Gover
no do Estado em vez de pedir aos sanllls, que nada 
têm a ver com isso. Aliás, as pessoas estão sobrevi
vendo por causa da sua fé. Os santos estão ajudan
do as pessoas a sobreviverem diante de tanto des
caso, de tanta falta de coÕlpetência 

Sel!llre procurei ajudar o meu estado, o meu 
município, como carioca que sou, sem fazer politica
gem. E o que se está fazend6 é politicagem. Não se 
está fazendo, com consciência, uma política para 
evitar que a população continue no estado em que 
se encontra 

Para concluir, ele diz o seguinte: 

"Estamos com todos 'bs sistemas em 
emergência máxima e mobilizaremos o nú
mero que for necessário de servidores, 
anuncia o prefeito. A Secretaria de Educa
ção, por exemplo, deve escolher duas esco
las em cada uma das dez coordenadorias 
regionais para servir de abrigo para a popula
ção em caso de des&zamenlos ou enchentes. • 

Os servidores também terão que estar de pron
tidão para atender a essa situação. Mas, em mo
menlll algum, o prefeito mencionou a necessidade 
de colocar seus serviços técnicos para atender a 
essa população. Em vez disso, mandou que as pes
soas saíssem de suas casas caso se sentissem 
mais ou menos ameaçadas. Pergunto: ir para onde? 
As casas das pessoas são seguras. A sabedoria po
pular é impressionante. Eu, que tenho 53 anos de 
vida e conheço as favelas e a fonna como as casas 
dessas são construídas, sei que as pessoas não vão 
construir casas para caírem em suas cabeças. Den
tro de seus pequenos recursos, elas constroem ca
sas seguras. 

Mas há a parte que é da competência do Go
verno, do Poder Público, que as pessoas não têm 
condições de fazer. Quando querem, removem fave
las e fazem nascer espigões; executam contenções 
e mais contenções, como é o caso da Lagoa Rodri
go de Freitas, do Pasmado e da Praia do Pinto. 
Quando é para atender a outros interesses, eles têm 
recursos, técnicas e técnicos, mas não os têm quan
do é para d?.r c..ma assistência à população carente 
e abandonaoa do Rio de Janeiro - hoje morar no Rio 
de Janeiro é estar abandonado pelo Poder Público, 
seja classe média ou morador da favela 

Portanto, temos que, realmente, pedir a Deus 
que nos dê forças para que possamos agüentar até 

a próxima eleição, torcendo para que haja uma mu
dança e que essa seja feita por alguém que tenha 
amor pelo Rio, que o conheça e que sobretudo de
seje paz para o Rio. 

Era o que tinl'ta a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discutSo da Sra. Beneditâ da 
Silva, o Sr. Teotónio Vilela Rlho, 1º Vtee-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidéncia, que 
é ocupada pelo Sr. Anlbnio Carlos Valada
res, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre líder do PT, Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e- Srs. Senadores, na reunião 
que houve durante o recesso, apresentei um reque
rimento relativo ao Projeto SIVAM que substituirei 
por outro, nos seguintes termos: 

Réqueiro, ruis termos dos art 71 e 7 4 
da Constituição Federal, combinados com o 
disposto no Regimento Interno do SeÍiado 
Federal, seja realizada pelo Tribu~ de 
Contas da União uma tomada de contas es
pecial no Ministério da Aeronáutica com vis
tas a analisar os procedimentos ocorridos 
entre o citado .Ministério e as empresas 
Raytheon Company e Líder Táxi Aéreo, que 
culminaram com a sua escolha para o Proje
to SIVAM, bem como os procedimenllls ad
ministrativos e financeiros relacionados com 
a absorção de técnicos da antiga ESCA pelo 
Ministério da Aeronáutica para a constihi
ção da Equipe Integradora Brasileira e/ou 
Superintendência Regional do CCSIVAM, e 
questões relacionadas com a operacionali
dade de seus trabalhos. 

Justificação 

A auditoria realizada pela Tribunal de 
Contas da União no Ministério da Aeronáuti
ca, em decorrência do Requerimento n<> 
653/95, visando garantir o CUI!llrimento das 
Resoluções nº-s 91 , 93, 95, 96 e 97, de 
1994, do Senado Federal, constatou, dentre 
outras, as seguintes irregularidades: 

1. Abertura de conta-rorrente paralela 
entre o Ministério da Aeronáutica e a empre
saESCAS.A; 

2. comprovação de pessoas que traba
lhavam para o Governo e também presta-
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va.m S91"'!~ 92"'2 ~mpr$Sa ~rtvzda de inte
resses conflitar;!es ::om " órgão; 

S. pagamentn de despesas eletuadas 
pela ESCA sem a devida co~ertura legal; 

4. transferência de recursos públicos 
para a ESCA sem a comprovação da reali
zação da dssrv,sa !XlrrespondePte; 

5. paga;T:ento de dp;pesa comprovada 
com ~ctas flscais de n~..:meração seguida; 

5. comprovação de vício de origem no 
preces..~ de escolha da empresa vencedora 
do Projete SfVAM. 

Posterio:mente, novos faias foram re-
velados quanto a ielaç.5es existentes entre o 
Projeto SIVAM e a empresa Raytheon, rep
resentada no Brasil ps!a Lfde' Taxi Aéreo, 
que pode denotar irregularidades no proces
so de·seleção que !evou à escolha da em
presa executora do projeln. Após a exclusão 
da e,-nprssa ESCA do projeto, o Presidente 
da República assinou decreto que permitiu a 
contratação de pessoal em caráter temporá
rio para executar serviços especializados 
-::orrelacionados com a implantação do SI
VAM {Decreto ri'- 1.509, de 31 de maio de 
1 SS5). Foram aproveitados 100 técnicos da 
extinta ESCA, além de 7 outros técnicos que 
vieram de outras procedências, que hoje de
sempenham funções preparatórias para a 
implantayão do SIVAM em área do Aeropor
to de Congonhas - área essa de 1.300 me
tros quadrados -, que foi alugada junlo à ln
fraero. Necessário se faz esclárecer as con
dições de contratação desses técnicos, 
como: seus salários, comparativamente ao 
·que recebiam da extinta ESCA e se foram 
contratados dirigentes daquela empresa en
volvidos com qualquer das irregularidades 
pr;3_ticadas, a natureza do contraio de ces
são de área do Aeroporln de Congonhas 
para o Ministério. Seria interessante conhe
czr o valor do aluguel desta área para com
pará-lo com o aluguel da área que a ESCA 
<:r.ieriormente pagava à AERUS (previdên
cia fechada dos funcionários do Ministério 
da Aeronáutica), área, neste caso, destinada 
aos trabalhos relativos ao SIVAM. 

Comparar estes valores é importantes 
para que o Senado lferifique se os cuslos 
a.'uais, efetuados pela Equipe Integradora Bra
sijeira, são maiores ou menoreS do aqueles 
ante;iormente assumidos pela ESCA. 

As infonnações :tqui · soli("itaci.P-!3 :-:~'"> 
importantes para O esclarecimento de rJCNi
das que ainda pairam sobre o SIVAM, '·' õ!S
sim solicitamos que as mesmas sejam r;;o
viadas em tempo hábil para subsidiar as 
conclusões do Senado referentes ao refe!l
doassunto. 

Com vistas ao cumprimenlo do disp-:>s
to no Art. 50 da Constituição Federsl, solicito 
a aprovação deste requerimento. 

Sala das sessões, em 9 de j2J'.eiro de 
1995. -Sena:lor Eduardo Matarazm Supoi.:::t 

Sr. Presidente, gostaria de registrar que visitei 
ontem a sala correspondente ao antigo salão de fes
tas do Aeroporto de Congonhas,. onde está tlaba
lhando essa Equipe Integradora do Projelo SIIJ AM. 
Fui recebido pelo Major-Brigadeiro Guido Resende 
Souza, que, muito atenciosamente, respondeu a lo
das as minhas indagações, bem como o Diretor T éi:
nico e Direlor para a Área Externa Ambos p;ocurs.
ram dar as informações solicitadas por mim. UrPz 
das reflexões que naturalmente me veio à mente re
feria-se ao próprio Ministério da Aeronáutica. no cpe 
diz respeito ao papel de integração que antes era 
conferido à ESCA: Por que o Ministério nào está c'e
monstrando que poderia realizar diretamente esse 
papel e, quem sabe, a um preço menor? Seria inte
ressante que o Tribunal de Contas da União tizesse 
uma comparação em relação a isso. 

Esclareceu-me o Sr. Guido Rasende 2ouza 
que está previsto, ao longo de sete anos, que essa 
Equipe Integradora venha a despender US$138 mi
lhões; e que os outros US$112 milhões, conespon
dentes aos US$250 milhões previstos para a sntiga 
ESCA no Projeto SIVAM, serão dispêndios que o 
próprio Governo realizaria à parte daquela Equi!)<l 
Integradora 

Poderíamos analisar diversas despesas, enrre 
as quais, por exemplo, o próprio aluguel do edifício 
que antes a ESCA pagava à AERUS - en'idade de 
previdência fechada dos funcionários da Aaror.áütica 
- em relação ao que é pago atual mente peic Ministé
rio da Aeronáutica à lnlraero. 

O Superintendente inlormolHilé que, em visla 
de tratar-se de empresa do Governo Federa:, que 
tem que fazer licitação para as diversas 11eces3id~
des, algumas necessidades poderiam democ"l! mais, 
como a instalação de telefones. Mas o interessante 
foi que, durante a visita que eu fazia, a TELES? che
gou para instalar os equipamentos to.lel?;nicos. 0•J_ 
seja, o Ministério da AE:ronáutica, alegando à T é'
LESP a necessidade urgente da realização do se1vi-
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ço, solicilou àauela companhia telefônica a instala
ção dos telefon.::l talvez mais rapidamente do que 
para uma empresa . "ivada. 

Enfim, creio :JL, a comissão do Senado Fede
ral, que trata do Pro' o SIVAM, oresidida pelo Se
nador Antonio Carie, agalhãê&, precisa se reunir o 
quanto antes. Acreo' · >!é que a reunião se realiza
rá, nesta conv~ 'xtraordinária, já amanhã -
pelo menos esta é a "X>Sição do Presidente da 
Comissão -, quando p remos analisar melhor o 
assunto. 

Gostaria de ressai!< · aue este requerimen10 
poderá ser votado na pr.me;ra sessão deliberafiva 
do Senado, ou na própria reunião da comissão 

Neste sentido, apresentarei este requerimento 
tanto. aqui no plenário do Senado quanfD ria comis
são. Acredito, entretanto, que será rAais rápido vofá

. lo na comissão que trata diretamente dos assuntos 
do SIVAM, já que terá igual validade para que o Tri
bunal de Contas da União examine o assunto. 

Gostaria de ressaltar,· ainda, que tendo &do o 
documento do Ministério da Aeronãutiça que procura 
responder as irregularidades detectadas pela Audi1D
ria do Tribunal de Contas da União, não o considerei 
inteiramente satisfatório. Tenho a impressão de que 
se forem aceitos os argumen!os do Ministério da 
Aeronáutica, que considera perfeitamente razoável 
dentro da comissão de nove elementos que estava 
recomendando a contratação da ESCA como única 
empresa integradora capaz de realizar aquele traba
lho no Brasil, o falo de o Ministério não considerar ir
regularidade seis dos nove membros da comissão 
serem remunerados pela ESCA e tais pessoas se-. 
rem de plena confiança daquele Ministério, sincera
mente, poderá abrir um precedente grave. 

Vou dar um exemplo para fazermos uma cornpa. 
ração. Suponhamos que o Ministério das Comunicaçõ
es esteja por fazer a seleção de uma empresa para 
um projefD consiclelado de segurança nacional e que a 
comissão que dará o parecer seja composta por nove 
membros, sendo seis deles de infeira confiança do Mi
nistro, mas remunerados pela empresa X, e não pelo 
Ministério, e que aquela comissão, por unanimidade, 
diga que a melhor empresa brasleira capaz de realizar 
os serviços so6citados seja justamente a empresa X. 
Será este um procedimento adequado? 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pa
rece-me que, ao aceitarmos esse tipo de argumenta
ção, estaremos abrindo grave precedente na Admi
nistração Pública brasileira 

De qualquer forma, precisamos ouvir agora o 
parecer completo do Tribunal de Contas da União 

sobre as respostas dadas pelo Ministério da Aero
náutica Parece-me que aconteceram algumas fa
lhas no relatório do Tribunal de Contas da União. 
Vamos ver o que foi falha e o que foi correio. Seria 
adequado que taniiém pudéssemos ouvir na canis
são representantes da Raytheon, da Thompson e de 
entidade& que possam colaborar com melhores in
formações para que o Senado tome a decisão mais 
consciente, e pudéssemos ouvir o Tribunal de Con
tas da União, c Ministro Relator Adhemar Ghisi, so
bre essas novas infc ·nações, inclusive aquelas que 
constam deste novo . ;;uerimento. 

Muito obrigado, ;3r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada
res) - Sobre a mesa, projetOs que serão lidos pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior • 

São lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 1, DE 1996 

Obriga aos. estabelecimentos co
mer.çiais e às pessoas tisicas ou jurldi
cas que se dediquem ii prestação de 
serviços a indenizar os proprietáriõs de 
veiculas roubados ou furtados em .esta
cionamentos sob sua administraçao ou 
responsabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12. Os estabelecimentos comerciais, que 

disponham de estacionarnenfD para clientes, e as 
pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à 
prestação de serviços, mediante a oferta de estacio
namento, são obrigados a indenizar o proprietário de 
veículo furtado ou roubado nas dependências e 
áreas sob sua administração ou responsabilidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica aos estacionamenfDs não remunerados 
com capacidade inferior a 1 oo (cem) vagas. 

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

O oferecimento de muitos tipos de serviços tem 
sido recurso usado por estabelecimentos comerciais 
para promover a atração de consumidores. Dentre 
esses serviços, é possível destacar o de estaciona
mento gratuito, que inspira sentimento de confor10 
para os usuários de muitos supermercados e shop
ping centers. 
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Não hã, todavia, garantia legal expressa para 
que esse tipo de serviço seja realmente eficaz, se 
ocorrer o furto do veículo. 

A presente iniciativa .leva em conta que no cus
to de comercialização dos produtos estão, muitas 
vezes, embutidas as despesas com esse tipo de ser
viço. Todavia, não hã, no caso de sinistro, o reco
nhecimento, por parte da entidade patrocinadora, da 
responsabilidade pelos prejuízÕs havidos. 

Por ser o • eículo um bem valioso, é necessãrlo 
que o Estado promova meios jurídicos para proteger 
aqueles que, com esforço conseguiram-adquirir o 
seu automóvel. 

Em razão de seu relevante interesse social, to
mamos a iniciativa de slilmeter o presente projeto à 
apreciação do Congresso Nacional, contando, de iní
cio, com a pronta acolhida dos Senha~ Senadores. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nador Valmir Campelo. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
. e Cidadania- Decisllo terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N!l2, DE 1996 

Dispõe sobre a criação do Dia Na
cional dos Povos da Floresta e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º- Fica instituído o Dia Nacional dos Povos 

da Floresta, a ser comemorado anualmente no dia 
22 de dezembro. 

Art 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" RevogarTH>e as disposições em contrário. 

Justificação 

O Projeto que ora apresentamos tem por obje
tivo homenagear os povos da floresta, seringueiros e 
índios. O dia 22 de dezembro se justifica por ser o 
dia em que assassinaram o líder seringueiro Chico 
Mendes, em 1988, no município de Xapurf, no Esta
do do Acre. Chico Mendes, foi premiado em 1987 
como Global 500, da Sociedade para um mundo me
lhor - Estados Unidos - por levar a contribuição do 
povo brasileiro ao conhecimento da humanidade. 

9 trabalho desenvolvido pelos povos da flores
ta, com empates, passou a simbolizar não somente 
a denúncia de agressões ao meio ambiente mas, a 
luta por um projeto de desenvolvimento sustentãvel 
para a Amazônia. Os seringueiros foram os primei
ros no Brasil, a combinar as reivindicações sociais 
do sindicalismo com a luta pela.preservação do meio 
ambiente. Dessa combinação, nasceu a ideia das 

Reservas Extrativistas - unidadeS. de desenvolvi
mento econômico ambiental e social - onde se inte
gram a cidadania e a natureza 

O País estã em divida com os povos da flores
ta e com Chico Mendes, é nosso dever e das institui
ções democrãtlcas afirmar, sem hesitações, a impor
tância da contribuição dada ao Brasil e ao mundo 
por eles. Com este Projeto estamos, nós senadores, 
contribuindo para manter vivo os ideais e a perseve
rança dos povos da floresta 

Sala das Sessões 9 de janeiro de 1996 - Se-
nadora Marina Silva • 

(A Comissão de Educação - Oecisllo 
Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 3, DE 1996 

Acrescente-se um artigo ao art. ·161 
do Código Penal, § 4!1. e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" O artigo 161 do Código Penal passa a · 

vigorar com mais um parãgrafo com a seguinte reda
ção: 

Art 161. ooooooooooooooooouooOoooo•-~• .. •--•••••• 

§ 4!1. Não pratica crime quem sem ·lio
lência à pessoa ou grave ameaça, invade 
imóvel rural alheio que não atende aos req
uisitos legais da função social da terra. 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrãrío. 

Justificação 

O Projeto em tela tem o objetivo rever o critério 
para penalização quando o que estã em jogo é aso
brevivência de trabalhadores semterras. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nadora Marina Silva. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO N._ 4, DE 1996 

Altera os arts. 926, 927 e 928 do Có
digo de Processo Civil e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1"-- Os arts 926,927 e 928 do Código de 

Processo CMI passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Ar!. 926. O possuidor tem direito a ser 
mantido na posse em caso de turbação, e 
reintegrado, no caso de esbulho. 
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Parágrafo único. No caso de imóvel ru
ral, o direi1o de ser mantido na posse depen
de de sua utilização, conforme a função so
cial da terra. 

. Art 927- Incumbe ao autor provar: 
I - a sua posse; 
11 - a turbação ou o esbulho praticado 

pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção; a perda 
da posse, na ação de reintegração; 

V - o atendimento à função social da 
terra, no caso de imóvel rural. 

Art 928 ................................. . 
Parágrafo 1"- Contra as pessoas juríãl

cas de direito pt:blico não .será deferida a 
reintegração liminar sem a prévia audiência 
dos respectivos representantes judiciais. 

Parágrafo 2'- Contra trabalhadores ru
rais não será deferida a manutenção ou 
reintegração liminar, sem que o autor justifi
que previamente o alegado, citando-se os 
réus para comparecerem à audiência que 
for designada, caso em que o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária -
Incra, será notificado para, querendo, atuar 
na ação como assistente. • 

Justificaçao 

Reprimir os trabalhadores com a polícia é estú
pido, desumano e injurídica. Quando os policiais ma
tam os sern-tena que resistem à desocupação, é o 
Estado qUém os está matandÓ, o mesmo Estado 
que adota como objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil, a construção de uma socieda
de livre, justa e solidária 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nadora Marina Silva. 

(A 'Com~o de Constituição, Justiça 
e Cidadahia-Oecislfo terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO~ 5, DE 1996 

Altera os artigos 489 e 499 do Cócfi. 
go Civil e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1"- - Os artigos 489 e 499 do Código CMI 

passam a vigorar com as seguintes alterações: 

• Art 489 - É justa a posse que não for 
violenta, · clandestina. precária, ou anti-so
cial. 

Parágrafo Único. A manutenção e a 
restituição na posse dependem de co~ 
vação de utilização do imóvel rural, confor
me a fulção sociaJ· da propriedade e segun
do critérioS' e graus de exigências estabele
cidas em Lei, atenãKios os requisitos consti
tucionais específicos. • 

"Art. 499. O possuidor tem diieito a ser 
mantido na posse, em caso de turbação, e 
restituído, no caso de esbulho. 

Parágrafo Único. Tratando-se do imó
vel rural, o direito de ser mantido na posse 
depende de sua utilização conforme a fun
ção social da terra. • 

Art 2!'- Esta lei entrará em vigor na data da sua 
plillicação, revogada as disposições em c::ontrário. 

Justificação 

O Código CMI, ao disciplinar a posse, não re
cebeu qualquer alteração decorrente do principio da 
função social da propriedade, adotado. pela Consti
tuição Federal de 1988. A falta de ajus1a(nen!ó da
quele Código à Constituição Federal, quànto à fun
ção social da propriedade, toma impossível à Justiça 
a administração pacífica ou a composiçãO doS litf
gios que ora alarmam o país, entre trabalhadores 
serr~-tena e proprietárias rurais. 
. O Código CMI vigeute, em seu artigo 489, vin
cula a posse justa exclusivamente a critérios de 
aquisição. O principio da função social da proprieda., 
de, ora adotado, reclama que se acrescenta aos 
imóveis rurais o novo paradigma, levando em conta 
essa função social. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nadora Marina Silva 

(A ComissAo de Constituição, Justiça 
e Cidadania - Decislfo terminaiiva.) -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadlr 
res) - Os proje1D lidos serão pl.blicados e remetidos. 
às comissões competentes onde terão a tramitação 
iniciada no dia 15 de fevereiro próximo. 

Sobre a Mesa. comunicação do Presidente .dó 
Congresso Nacional, Senador José Sarney, que 
será lida pelo Sr. 1 º- Secretário em exercício, Sena
dor Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Tendo sido designado para representar o Ex
celentíssimo Senhor. Presidente da República nas 
exéquias do ex-Presidente da República Francesa, 
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François Miterrand, a ocorreram de 9 a 14 de janeiro 
corrente, em Paris, comunico que estarei ausente do 
País no período. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1996. - Se
nador José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício Se-
nador Nabor Júnior. ~ 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N21 DE 1996 

Susta os efeitos do Decreto n2 1.639, 
de 18 de setembro de 1995 e da Resolu
ção n2 22 de 19 de setembro de 1995 do 
BNDES, cujos dispositivo!: determinam a 
deSestatização mediante a dissolução da 
Companhia de Navegação Lloyd Brasilei
ro - Lloydbras. 

O COngresso Nacional, com base nos artigos 
23, incisos I, III, e IV, e 49, incisos V, X, e XI, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de
creta: 

Art 1" São sustados os efei!os do Decrelo 
Executivo n" 1.639, de 18 de setembro de 1995, pu
blicado no Diário Oficial da União de 19 de setembro 
de 1995. 

Art 22 São sustados os efeims da Resolução 
n" 22, de 19 de setembro de 1995, publicada no Diá
rio Oficial da União de 21 de setembro de 1995. 

Art 32 Este Decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art 4" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A criação do centenário Uoyd Brasileiro não foi 
por acaso, por mero capricho de nossos Governan
tes. 

O insigne brasileiro, Jornalista Barbosa Uma 
Sobrinho nos conta que - mesmo antes da procla
mação da Independência do Brasil noll campos do 
lpiranga, num grande mensário que circula em Lon
dres, o Correio Braziliense, um jornalista com ex
traordinária visão política, Hipólito da Costa Pereira, 
já nos havia advertido de que os domínios portugue
ses não se podem manter sem uma boa Marinha de 
Guerra; esta não pode existir sem Marinha Mercan
te; assim é claro a todas as luzes, que o assunto da 
Marinha Mercante é objeto de primeira importãncia 
na politica do Soberano de Portugal. Do Soberano 

de Portugal como de qualquer país se faça questão 
de assegurar, no interesse público, as comunicaçõ
es entre os por!os de Ioda a naçi!o sem se ater ao ar
gumenlo exclusivo de sua rentabilidade, como ocorre
ria numa política de"priva!ização (JB- 13-1-91). 

Tese esta, não somente defendida em 1817 
pelo Correio Braziliense como também adotada por 
Rui Barbosa durante seu exmo na Inglaterra valen- ~ 
do-se das lições do Almirante Mahan, expostas num 
livro célebre sobre a doutrina do Poder Marítimo cu
jos conceifos continuam válidos e imutáveis até nos
sos dias. 

Rui Barbosa lembrava que "Na Europa, como 
na América e na Ásia, na França, na Inglaterra, na 
Alemanha e nos Estados Unidos, na China e no Ja
pão, a voz da hiS1ória é a mesma Todos os Estados 
arfados pelo mar necessitam de ser fortes no mar 
ou, aliás, estarão arriscados aos perigos mais sé- -
rios, às perdas mais inestimáveis, as mais irrepará
veis calamidades'. 

O Brasil comprovou a sabedoria dessa lição na 
Guerra do Paraguai, quando utilizou o seu poderio 
naval na batalha do Riachuelo e na passagem de 
Humai!á, onde se destacou o arrojo do Almirante de 
Jaceguai que mais tarde foi um dos criadores do 
lloyd Brasileiro, bem como, foi pela Marinha Mer
cante cujos navios em grande parte foram construí
dos nos estaleiros de Ponta da Areia-Niterói do 
grandioso empresário do Império, o Barão de Mauá, 
construindo uma excepcional indústria de constru
ção naval que constituía exceção em Ioda a América 
do Sul. 

Mais tarde, em 18 de fevereiro de 1890, pelo 
Decrefo n'! 208 do Generalíssimo Manoel Deodoro 
da Fonseca, Chefe do Governo Provisório cons!ilui
do pelo Exércilo e Armada, nascia o lloyd Brasileiro, 
fruto da patriótica proposta feita ao Ministério dos 
Negócios da Agrirutura, Comércio e Obras Públicas 
pelos cidadãos Almirante Artur Silveira da Mota -
Barão de Jaceguay, Engenheiro Paulo de Melo Bar-·~~ 
relo e o Comendador Manoel José da Fonseca Pelo 
Decreto-Lei n" 67, de 21 de novembro de 1966, foi 
transformado em empresa de economia mista com 
99% de suas ações sob domínio da União. 

A criação do lloyd Brasileiro objetivou, já na
quela época, fortalecer a Marinha Mercante e o Po
der Marítimo Nacional, através do agrupamento de 
sete empresas de navegação costeira da União, 
com desenvolvimento da navegação de cabotagem 
e fluvial até Maio Grosso, abertura de linhas de lon
go curso, estas, até então sob plena domínio de em
presas estrangeiras que transportavam nossas car-
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gas (eafé, charque etc.) e passageiro~. as quais re
cebiam fortes slilsídios do nosso Governo para tra
zer os imigrantes que chegavam da Europa para as 
lavouras de café em São Paulo. 

Dentre os fins per.;Í!icuos do citado Decreto n<> 
20811890, constava a Defesa Marítima, como auxi
flar da Armada Nacional em caso de guerra. com a 
adequação e destinação da frota do Uoyd BrasReiro 
e de seu pessoal marítimo à reserva naval, qualida
de mantida até hoje por força dos §§ 1" e 2" do art 
4" da Lei n" 6.880, de 9 de dezermro de 1980 (Esta
tuto dos Militares). 

Com seus 27 navios iniciais, 1otalizando 27.947 
toneladas de porte bruto, 8 lanchas a vapor, 8 chatas, 
31 saveiros cobertos e 3 descobertos, 22 catraias, 9 
botes a remo e uma estrada de ferro com 71krn de ex
tensão que ligava Cachoeiro de ltapemirim a Alegrete. 
no Espírito Santo, singrou gloriosamente os mares du
rante as duas' Guerras MISldiais, sempre recebendo 
dos governos patriotas que o Brasil já teve. o justo 
apoio e reconhecimento pelas nobres e ãd!ceis missõ
es recebidas e fielmente CLflllridas em favor da liber
dade e soberania de nossa Pábia. · · 

Destacam-se corno provas incontestáveis, as 
baixas de seus 20 navios torpedeados e de cente
nas de tripulantes perdidos em cormate, sem que se 
interrompesse o fluxo de transporte marítimo vital 
para o Brasil e Países Aliados. 

A partir de 1990, deu-se ao Lloyd Brasileiro, 
um tratamento impiedoso, vil e profmdamente irres
ponsável, gerando até hoje seqüelas financeiras insti
tucionais, c~ nefaslas conseqilências beneficiam 
especialmente as poderosas empresas estrangeiras 
concorrentes no cobiçado meteado I111Sidial de fretes. 

Após três fracassadas tentativas de privatiza
ção em leilões na Bolsa de Valores do Rio de Janei
ro realizados no correr de 1994, pelo Decreto n<> 
1.322, de 2 de dezermro de 1994, foi o Uoyd Brasi
leiro retirado do Programa Nacional de Desestatiza
ção, sem sequer o Governo Federal da época, ter 
concluído pela sua extinção. MI.Õ:l ao con!tário, ini
ciou esforços no sentido de sua recuperação, com 
pleno apoio do Congresso Nacional que aprovou no 
ãmbito do PLO n<> 03194 emenda destinando R$36 
milhões para empréstimo ao Uoyd Brasileiro no Or
çamento de 1995, do Fundo da Marinha Mercante, 
quantia esta, que daria o suporte financeiro para im
plantação do Plano de Recuperação da Empresa, 
elaborado conjuntamente pela sua Diretoria e Sindi
catos de Trabalhadores, sob sujlervisão do Ministé
rio dos Transportes. conforme solicitado pelo Presi
dente da República Itamar Franco. 

Lamentavelmente, tal emenda foi vetada pelo 
aluai Governo, o que acarretou a asfixia financeira 
da Empresa, apesar do alerta dado à área econõmi
ca pelo Ministério dos Transportes, de que tais re
cursos seriam necesSários para a reativação da Em
presa. 

Toma-se illlJOrlante ressaltar, que os motivos 
principais dos malogros dos leilões residem no fa10 
de que após a Portaria número 7191 do extin10 Mi
nistério da Infra-Estrutura as linhas de navegação 
marítima foram abertas a qualquer armador, que dis
pondo de navios próprios ou fretados podem explo
rar as Unhas que até então eram dadas em conces
sões e nas quais o Uoyd Brasileiro sempre se fazia 
presente com importante volume de participação. 
Assim, o interesse maior sobre qualquer empresa de 
navegação estatal ou privada corno um 10do, passou 
a inexistir, restando tão-somente, o da compra de 
navios a casco nu, ou seja, sem tripulação e deso
nerados de quaisquer ônus trabalhistas, fiscais e 
com terceiros. 

Com ·efeito, às condições de alienação dos re
talhos da Empresa só se consegue mediante C! pro
cesso de liquidação ou dissolução, quando sãó ofe
recidos à praça apenas o ativo, ficando o ~ivo 
para ser assumido pela União. Daí, os crescentes in
teresses pela liquidação da Empresa, com o natural 
e· talvez até, provocados iosucessos dos leilões de 
privatização, apesar do seu ínfimo preço mínimo fi
xado em US$26,5 milhões, basta verificar-se que 
apenas o navio Doceangra foi vendido em agosto do 
corrente ano por US$8 milhões, devendo-se levar 
em conta que este navio estava fora de tráfego e ne
cessitava de razoáveis reparos. T ai preço de venda 
se deveu contudo, por ter sido alienado em cuidado
so processo de ficitação, sem que a Empresa esti
vesse sob o rótulo da liquidação, o que por si só, já 
subava!ja bastante o valor patrimonial, tan10 na ven
da por unidade ou em bloco, com evidentes prejuí
zos para o patrirnõnio pü:llico. 

Uma breve análise do faturamen10 dos últimos 
anos, toma-se importante para compreender-se a 
potencialidade dessa centenária empresa de nave
gação, quando obteve as seguintes receitas anuais: 

Ano 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Receita 
US$220,0 milhões 
US$187,0 milhões 
US$67 ,O milhões 
US$77 ,O milhões 
US$24,0 milhões 
US$15,6 milhões 
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Donde se percebe que exatamente a partir de 
seus anos de crise institucional. e administrativa (22 
semestre de 1990), quando a Empresa sofreu do 
próprio acionista majori!ârio através do Governo fe
deral as maiores agressões e abandono, o fatura
mento começou a decrescer. 

Este declínio foi provocado sobretudo, pelos 
arrestos de embarcações no exterior e pela infeliz 
determinação do Governo, de~ manter a frota do 
Lloyd Brasileiro paralisada na baía de Guanabara -
Rio de Janeiro, especialmente a partir de junho de 
1994. 

Considerando a hislórica singradura do Lloyd 
Brasileiro e o seu excepcional desempenho de 1967 
a 1984 quando contribuiu com US$86,6 milhões 
para o T escuro Nacional a título de dividendos pa
gos ao seu sócio majoritário - a Uniã& e de imposto 
de renda, conclui-se seguramente que rapidamente 
poderá voltar a posicionar-se destacadamente no 
ranking mundial das grandes empresas de navega
ção marítima, sobretudo em face de nossa irrefreá
vel vocação marítima delineada por nosso extenso 
litoral de quase S.OOOkm de costas e de mais de 
40.000km de vias interiores navegáveis. 

A importância do Lloyd Brasileiro para a econo
mia nacional se dã ainda. no contexto do comércio 
exterior, quando somente em 1993 perdemos divi
sas no montante de US$5 bilhões a título de paga
mento de aluguel e fretes de navios estrangeiros 
que transportaram nossas cargas, exatamente por 
estar a Frota Mercante Nacional desaparelhada nu
mericamente para transportar nossas cargas de im
portação e exportação, que pela via marítima jã atin-
ge a expressiva cifra de 95%. · 

A previsão constante do estudo da Dr' Ceci 
Vieira Juruá do Ministério dos Transportes sob o títu
lo Política.da Marinha Mercante e Comércio Interna
cional é que "o saldo negativo do transporte man1i
mo internacional jã consome cerca de 40% de supe
rávit comercial e que nos próximos 1 O (dez) anos 
perderemos US$52 bilhões (cinqüenta e dois bilhões 
de dólares) pagos em fretes no exterior, por falta de 
navios brasileiros•. 

Tais números são considerados, de forma con
servadora sem contar com o crescente faturamento 
de nosso comércio exterior previsto para a próxima 
década 

A cifra acima equivale ao custo de 100 (cem) 
navios modernos e do tipo porta-{X)ntentores de 
1200 teus (Lioyd Atlântico e Uoyd Pacífico). 

É o que inacreditavelmente, estamos jogando 
fora do País anualmente! 

Ademais, os reflexos de tal perda são prof!XI
damente negativos e diretos, provocando a grande 
ociosidade de nosso parque de construção naval, na 

· indústria subsidiária de navi-peças no mercado de 
trabalho de milhares~ de trabalhadores diretos e indi
retos e seus beneficiários. na geração de encargos 
sociais e impostos, no desenvolvimento e manuten
ção da mã<Hie-obra especializada e tecnologia na
cional, na estabilização social, na segurança, na so
berania, no Poder Marítimo, na Ordem e no Progres
so Nacional. 

A extinção do Lloyd Brasileiro exatamente ago
ra, quando se abre a navegação de cabotagem e in
terior (nos rios e lagoas) às empresas estrangeiras, 
significa invalidar todas as justificativas do Governo 
Federal no sentido de incentivar-se com tal permissi
vo constitucional, o incremento e competitividade de 
nossa navegação mercantil. 

Sem o Lloyd e conseqüentemente diante da 
negação de uma efetiva politica de Marinha Mercan
te com investimentos massivos e de fortalecimento 
do Fundo da Marinha Mercante, estaremos total
mente indefesos e à mercê de nossos concorrentes 
estrangeiros, que continuarão nos impingindo a5 fa
bulosas perdas nos balanços anuais de fretes maríti
mos. 

Voltaremos às costas ao mar e à nossa história 
marítima pontilhada de gloriosos feitos nela insculpi
dos por personalidades históricas como: lrineu 
Evangelista de Souza - Barão de Mauã, Almirante 
Artur Silveira da Mota - Barão de Jaceguay, Comen
dador Manoel José da Fonseca, Marechal Deodoro 
da Fonseca, Almirante Marques de Tamandaré, AI- -
mirante Barroso, Marechal Floriano Peixoto, Epitãcio 
Pessoa, Nilo Peçanha, dentre inúmeros outros vin
culados às importantes questões marítimas e nacio
nais. 

Com efeito, o aiO de dissolução da Cia. de Na
vegação Lloyd Brasileiro decorrente do Decreto oQ 

1.639, de 18 de setembro de 1995 e dasubseqüente 
e complementar Resolução oQ 22 de 19 de setembro 
de 1995 do Presidente do Congresso Nacional de 
Desestatização baixada ad referendum daquele 
ccnselho, traz iminente e considerável dano ao patri
mônio público e histórico do País, devendo portanto, 
ser urgentemente sustado pela via do Decreto-Le
gislativo, consoante os artigos 23, incisos I, 11 e III e 
49, incisos V, X e XI da Constituição Federal. 

Acresce ainda que, a Resolução oQ 22/95 do 
CND acima referida e que estabelece as diretrizes 
para a dissolução do Uoyd Brasileiro, atenta contra 
a moralidade pública, qual]do abandona o plano de 
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saneamento elaborado pelo Ministério dos Trans
portes, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e 
pelo Conselho de Administração daquela compa
nhia, que recomendou a sua reestruturação e sa
neamento, com menores custos do que a liquida
ção, com a valorização patrimonial e, com opera
ção comercial e administrativa superavitária, evi
tando-se assim, o prejuízo da venda de seus valo
rizados ativos a preços de~ sucata e do abandono 
das rotas marítimas aos concorrentes internacio
nais, com as inevitáveis e fab!Josas perdas de fre
tes jã citados. 

Urge também, por têrmo ao selvagem pro
cesso de liquidação do Lloyd Brasileiro, uma vez 
que descapitalizado pelo Governo Federal, poderá 
vir a ser covardemente desmantelado pela ação 
de credores que com ações de arrestos, penhora e 
leilões de seus navios inclusive, o próprio Banco 
do Brasil, bLISCam o ressarcimento de seus crédi
tos, em meio ao ambiente propício de liquidação 
provocado pela indigitada e nefasta Resolução 
n"22 do CND. _ 

Privar a Nação brasileira das potencialidades 
incomensuráveis do complexo das atividades da Ma
rinha Mercante, é negar-lhe parcela substancial de 
seu próprio futuro, patrimõnio infinito e sagrado do 
Povo Brasileiro, cuja guarda é função indelegãvel do 
Congresso Nacional pela via do Decre!o-Legislativo, 
instrumento maior de defesa dos superiores interes
ses nacionais, pelo que, oonclamo aos meus nobres 
pares à sua aprovação. · 

Sala das Sessões 9 de janeiro de 1996. - Se
nador Emandes Amorim, 4ºSecretário do Senado 
Federal. · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

•••••••••••••••••••uoooooooooo ... o••n••~••••,.•-••••••-•-••••-•-••••--••-• 

Art 23. É competência comum da União, dos 
!:sfados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constib.ição, das leis e 
das instituições democrãticas e conservar o patrirnO
r.io público; 

············································-·-· .. ---······--·· 
III - proteger os documentos, as obras e outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 

n••••~•-••••-•••••••••oohuo••••-.a•-••••••-••--•--•-•••• .. ••••••••••••••• 
Art 49 É da competência exclusiva do Con

gresso Nacional 

V - sustar os atbs normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos i
mites de delegação legislativa; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, os atas do Poder Executi
vo, incluidos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação "de sua competên
cia legislativa em lace da atribuição normativa dos 
outros Poderes; 

DECRETO ~ 1.639, 
DE 18 DE SETEMBRO DE 1995 

Disp(le sobre a inclusao, no Progm
ma Nacional de Desestatizaçao- PND, da 
Companhia de Navegaçao Lloyd Brasilei-
ro - L(Qydbras. -

O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente da Repúbr!Ca, no uso da atri
buição que lhe confere o art 84, inciso IV, da Consti
tui~o. e tendo em vista o disposto na Lei n" 8.031, 
de 12 de abril de 1990, decreta: · 

Art 12 Fica incluída no Programa Nacional de 
Desestatização- PNO, para os fins da Lei n" 8:031, 
de 12 de abril de 1990, a Companhia de Navegação 
Uoyd Brasileiro- LLOYOBRAS. 

Art ·2Q As ações representativas das partici
pações acionárias na sociedade, referida no artigo 
anterior, de propriedade da União e das entidades 
da Administração Pública Federal indireta, abran
gidas pelo Decreto n2 1.068, de 2 de março de 
1994, deveri:lo ser depositadas no Fundo Nacional 
de Desestatização - FND, no prazõ máximo de 
cinco dias, contados da data de publicação deste 
Decreto. 

Art 32 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
EconOmico e Social 

RESOLUÇÃO N" 22, 
DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Aprova a dissolução da Companhia de Nave
gação Uoyd Brasileiro- LLOYDBRAS. 
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O Presidente do Conselho Nacional de Deses
tatização, no uso das atribuições que lhe confere o 
art 11 do Decrelo nº-1.204, de 29 de julho de 1994, 
com base no Relatório de Proposições apresentado 
pelo Grupo de Trabalho instituído por intermédio da 
Resolução CCE nº- 015/95, e tendo em vista o art 17 
da Lei nº- 8.031 , de 12 de abril de 1990, resolve: 

Art. 12 Aprovar a dissolução da Companhia 
de Navegação Lloyd Brasileiro - Uoydbras, incluí
da no Programa Nacional de desestatização -
PND pelo Decreto nº- 1.639, de 18 de setembro de 
1995. . 

Art 22 Recomendar ao Ministério dos T rans-
portes e Ministério de Administração e RefOrma do 
Estado - MARE, que !ornem as providências neces
sárias à liquidação da Lloydbras, observados os pre
ceitos estabelecidos no art 22 da Medida Provisória 

· nº- 1.097, de 25 de agosto de-1995. 
Art 32' O Gestor do Fundo Nacional de Deses

tatização (FND), Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econõmico e Social - BNDES, deverá colocar à 
disposição do Uquidante as informações, relalórios 
e demais documentos relativos ao processo de de
sestatização da Uoydbras. 

Art 42 O Uquidante deverá encaminhar ao 
Conselho Nacional de Desestatização o cronograma 
do processo de liquidação, bem corno relatórios so
bre a execução dos eventos previstos. 

Art 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação. 

(A Comissão de Constitu~o. Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada
res) - O projeto lido será publicado e remetido às co
missões competentes. 

Voita-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro

cha (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé

res. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda

ner. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - O Sr. Senador João França enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art 203 do Regimento Interno. 

S. E# será atendido. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, está o Congresso Na-

cional a dever ao País uma lei regulamentando a ati
vidade de mineração em tenras indígenas. É uma dí
vida que encenra grave responsabilidade de nossa 
parte, e que devemos ter pressa em pagar. Tão 
mais urgente se faZ esse nosso dever quari!o impor
tante é para nossa economia o setor mineral e sen• 
sível para a sociedade a questão do justo tratamento 
dos direitos indígenas. 

·A Constituição Federal é clara. No seu artigo 
176, diz constituírem propriedade da União os re
cursos minerais, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto de sua lavra No artigo 
231, parágrafo terceiro, afirma que a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas SÓ 
podem ser efetivadas com autorização do Con
gresso Nacional, ouvidas as comunidades afeta
das, que terão participação nos resultados da la
vra, na fOrma da lei. Finalmente, o artigo 49, inciso 
dezesseis, determina ser de competência exclusi
va do Congresso Nacional autorizar, em terras in
dígenas, a pesquisa e a lavra de· riquezas mine
rais. 

__ A Constituição é clara; seus preceitos, equili
brados. Ela procura defender o interesse das comu
nidades indígenas e a necessidade de desenvolvi
mento econõmico do Pais, em geral e em s•.JaS dife
rentes regiões. A Constituição prevê para o Con
gresso, nessa matéria, função decisiva: a de autori
zar cada caso de pesquiSa. e lavra 

No entanlo, antes de c:Omeçar a aluar nessa 
modalidade, deve o Congresso aprovar lei específi:
ca que regulamente as diversas facetas da questão. 
Por exemplo, os mecanismos que garantam que os 
interesses envolvidos cheguem ao Congresso bem 
representados e legitimados, devidamente chancela
dos pelos órgãos competentes do Poder Executivo; 
ou os modos de índenização às comunidades indí
genas. 

Pois bem. Deconridos sete anos da promulga- -
ção da Constituição, ainda não legislou o Congres
so sobre a matéria. Propostas, tem havido diver
sas. Debates, exames por comissões, tivemos tan
to na Cãmara como no Senado. No entanto, esta- · 
mos a necessitar, em toda essa movimentação, de 
um sentido mais acentuado de objetividade e sim
plicidade. 

Tive a honra de apresentar, em junho de 1995. 
um projeto de lei que acredito ser urna boa solu-
ção para toda essa questão. O projeto, que rece
beu a designação de PLS n2 216. contempla os 
aspectos essenciais da situação: os direitos envol- -
vidos; a moldura formal do encaminharr;ento dos . 
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pedidos de autorização ao Congresso; facilidade 
para a participação da sociedade na tramitação do 
pedido. 

Acessoriamente aos seus dispositivos funda.. 
menlais, determina o PLS 216 que os órgaos com
petentes procedam aos levantamentos geológicos 
necessários para estabelecer prioridades de explo
ração dos recursos minerais, introduzindo-se, desse 
modo, objetividade e neutralidade no exame dos pe
didos. 

IÍOpõe ainda o Projeto de Le! o levantamen
to dos alvarás de pesquisa e concessões de la
vra nas terras indígenas anteriores à promulga
ção da Constituição, bem como a anulação de 
todos os requerimentos de pesquisa protocola
dos antes da data de promulgaçãO da Lei decor-

. rente da proposição. Essas duas medidas se fa
zem necesSárias tendo em vista a grande corrida 
havida para a obtenção de alvarás de pesquisa 
Atingiu-se um pico de cento e sessenta alvarás 
somente em 1985. 

Segundo dossiê publicado em 1986 pela 
Coordenação Nacional dos Geólogos e pelo 
Centro Ecumênico de Documento e Informação, 
de trezentas e duas áreas indígenas da Amazô
nia, noventa e nove, totalizando uma vasta ex
tensão territorial, estavam afetadas pelos reque
rimentos em curso e pelos alvarás concedidos. 
Quanto a estes últimos, vale ressaltar que o dos
siê mencionado considera ilegal sua concessão. 

. As terras indígenas do Pará e de Rondônia 
são as mais atingidas por essa 'turbulência que fere 
a legalidade e o bom ordenamento da pesquisa mi
neral, e o Projeto de Lei trata de abrir página nova e 
permitir o disciplinamento da questão. 

Quanto à participação nos resutados da lavra, 
direito constitucional das comunidades indígenas, 
prevê o projeto de lei a constiiLição de fU'ldo especí
fico, ao qual reverterá a compensação financeila 
pela exploração de recursos minerais, já prevista em 
lei, mais prec:lsamente na Lei no. 7.990, de 1989, e 
na Lei no. 8.001 , de '1990. 

Sr. Presidente, nenhum país se fez grande 
sem contar com ur-• vigorosa produção minem!. 
Nem sempre a impo:T..O cia dessa produção para a 
economia é imedialaf"'?-:te aparente, pois se trata, 
muitas vezes, de insur.,. que vão alimentar, quase 
anonimamente, relevant~ : e extensas alividades in-

dustriais. O BrasD ainda tem produção mineral mo
desta, se comparada ao volume total de sua econo
mia e, principalmente, se cotejada com seu enorme 
potencial nesse sefor. · 

Urna produção !llineml diversificada e rica irri
gará de prosperidade nossa economia e nossas di
versas regiões. E só um país próspero pode promo
ver as políticas sociais necessárias ao soerglimento 
de suas populac;ões pobres e de seus gi4JQS margi
nalizados, entre os quais acham-se as comunidades 
indígenas. 

Sr. Presidente, apressemo-nos em legislar 
sobre essa importante questão. O Projeto de Lei 
que apresentei pode ser a chave que falta para 
abrir novas e positivas trilhas no ordenamento le
gal da questão da produção mineral e dos direitos 
indígenas. O PLS 216 promove a exploração das 
riquezas minerais das áreas indígenas com base 
em dois parâmetros essenciais e positivos: o inte
resse das comunidades indígenas e o interesse 
nacional. 

Portanto, mãos à obrai 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Valada
res) - Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendó a tratar, vou encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Valada
res) - Está encerrada a sessão. 

~~ea~o~1~6m~ 

ATA DA 2251-SESSÃO DELIBERAnVA 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 13-12-95 

(Publicada no OSF de 14 de dezembro de 1995) 

RETIRCAÇÃO 

Na página 5789, 2A coluna, 

Onde se lê: 
• .. 882 volunlários. 

Leia-se 
... 1.124 voluntários. 
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A ta da 2ª Sessão 'não Deliberativa 
em 1 o de Janeiro de 1996 

1-ª Séssão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Teotónio Vilela Filho, Júlio Campos, Ney Suassuna, 

Antônio Carlos Valadares e José Eduardo Outra -
(Inicia-se a seSsão às 14h 30 min:) 
O SR. PRESIDENTE (Teoton1o Vilela Filho) -

Declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela. Rlho)- O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n~ 1.250, de 4 de janeil'o de 1996, que 

· "dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ $ e 5" do art. ~ da Resolução 
~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

Jader Barbalho 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

Pedro Piva 

Eduardo Suplicy 

Arlindo Porto 

PMDB 
RamezTebet 
Nabor Júnior 

PFL 
Freitas Neto 
Romero Jucâ 

PSDB 
JefferSon Péres. 

PT 
Laura Campos. 

PTB 
Emitia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

BenitoGama 
Luciano Pizzatto 

Michel Temer 

Ayrton Xerez 

Francisco Domelles 

Sérgio Arouca 

Raimundo Santos 
Giro Nogueira 

PMDB 
. Geddel Vieira Lima 

PSDB. 
Antônio Kandir 

PPB 
Delfim Netto 

PPS 
Augusto Carvalo 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

· Dia 1 0-1-96- designação da Comissão Mista, 
Dia 11-1-96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 1 0-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 19-1-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 3-2-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n~ 1.251, de 4 de janeiro de 1996, que 
"concede isenção do lmposlri sobre Produtos lndus
trializados-IPI na aquisição de equipamentos, máqui
nas, aparelhos e instrumentos". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4a e 5" do art. ~ da Resolução 
na 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a mal~ria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

João Rocha 
Júlio Campos 

Pedro Piva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PMDS 

Onofre Quinan 
Gerson Camata 

PFL 
Edison Lobão 
Jonas Pinheiro4. 

PSDB. 
Coutinho Jorge 

PSB 

PP$ 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Júlio César 1.Murilo Pinheiro 
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Luiz Braga 

MicheiTemer 

Welson Gasparini 

Odelrno Leão 

RobsonTuma 

Jaques Wagner 

2.0sório Adriano 
PMDB. 

Geddel Vieira Lima 
PSDB. 

Antônio Balhmann 
PPB 

Gerson Peres 
PSL 
~ 

PT 
Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 1 0-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 11-1-96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 1 0-1-96 - prazo para rêcebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 19-1-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 3-2-96- prazo no Congresso Nacional. 
A Presidência designa as Comissões Mistas e 

fixa o calendário de tramitação das Medidas Provisó
rias ~ 1.250 e 1.251, de 1996. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vilela Filho) -A 
Presidência recebeu do Banco da Amazônia S/ A, o 
Ofício ~ 557/95, de 29 de dezembro último, encami
nhando, nos tennos do arl 20, § 4", da Lei ~ 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, o balanço "do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO -
referente ao primeiro semestre de 1995. (Diversos~· 
3, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE {Teofõilio Vilela FHho) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
S. Ex!' dispõe de 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ontem, em dis
curso nesta tribuna, fiz várias críticas à programação 
desta convocação ex!rê.::>rdinária, alertando, inclusi
ve, para a necessidade de maior preocupação do 
Executivo com a área sociaL · 

Creio, Sr. Presidente, que devemos ter sempre 
a humildade de elogiar quando for justo e criticar 
quandofor~ecessário. 

_ _ Hoje, ocupo esta tribuna para registrar com es-
perança que o Governo sai da inércia no tOcante à 
agenda social, principalmente a partir da atuação do 
Ministério da Educação. especialmente graças ao 
caráter marcante e• à força das idéias do Ministro 
Paulo Renato. 

Vejam, Srs. Senadores, que não houve uma in
jeção grandiosa. nem sequer uma alteração subs
tancial no Orçamento do Ministério; no entanto, o Mi
nistro fez uma silenciosa revolução naquele Ministé
rio. Pela primeira vez na história do MEC, distribuí
ram-se antecipadamente os livros didáticos que, 
muitas vezes, chegavam às mãos dos alunos já no 
final do ano letivo. Desta feita, repito, pela primeira 
vez na história do Ministério da Educação e Cultura, 
chegaram antes do início do ano letivo. 

Implantou-se a TV Escola, que vai treinar 1 ,3 
milhões de professores, por meio da compra e utili
zação de 41 mil televisores, videocassetes e ante
nas -parabólicas; é a educação a distãncia, adaptada 
ao modelo canadense e em consonãncia com as di
retrizes propostas no parecer do Senador Darcy Ri
·beJro sobre a LDO, em tramitação no Senado Federal. 

Houve antecipação à LDO, que ainda será vo
tada por nós, Sr. Presidente. 

A principal inovação daquele Ministério foi a re
fonnulação completa de seu orçamento; o grosso do 
recurso de R$1 O bilhões foi reorientado para o ensi
no fundamental, contrariàndo prática histórica de fa
vorecer o nível superior. Até o ano passado, no Bra
sil, gastava-se a maior parte do orçamento do Minis
tério com ensino universitário e praticamente não se 
gastava dinheiro com ensino fundamental. 

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

O SR.NEY SUASSUNA - Pois não, Senador 
Romeu Tuma, com muito orgulho recebo o aparte de 
v. Ex". 

O Sr. Romeu Ti.Jma - Agradeço a V. Ex~. Se
nador Ney Suassuna, a oportunidade de aparteá-lo 
em assunto relevante como é o da Educação. V. 
Exi!, ao se referir à distribuição dos livros didáticos 
com antecipação, levou-me um pouco ao passado, 
hã uns cinco ou seis anos, quando eu ainda estava 
na direção da Polícia Federal: coisas terriveis ãeon
teceram com a distribuição do livre didático. Sr. Se
nador, apenas para ilustrar seu discurso e enaltecer 
a figura do Ministro Paulo Renato: À época, desco
brimos em São Paulo, já em meados do ano, depó
sito de uma transportadora com livros didáticos que 
estavam sendo destruídos para serem vendidos 
como sucata de papel. l~ressões de primeira quali-
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dade. de alto valor financeiro e sem distribuição es
tavam sendo sucateados, cortados em tiras, e, até 
hoje, infelizmente, não sei de qiJaiquer restilado jurí
dico, embora tenha havido prisão em flagrante e 
sido aberto inquérito. Parece-me, inclusive, que a 
transportadora ainda presta serviços ao Governo. 
Espero que esse trabalho, além da distribuição, 
abranja também fiscalização ~gorosa, comprovando 
o recebimento desses livros pelas escolas, principal
mente na zona rural. É um lato que - perdoe-me V. 
Exª - eu não poderia deixar de transmitir nesse mo
mento. Conheço o Ministro Paulo Renato de Souza 
e sei da seriedade de seu trabalho; seja como Reitor 
da Universidade de Campinas, corno participante em 
alguns governos, S. Ex" demonstra sempre seu e!ã 
pelo trabalho, sua dedicação e, é claro, sua serieda
de. com resultados positivos. Nesse-primeiro ano de 

. Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
o Ministro conseguiu se destacar, mostrando que 
pessoas que se dedicam, que têm devoção e vonta
de política podem, com pouca ou muita verba, trazer 
resultados positivos. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador, re
cordo com tristeza o evento que V. Ex" cita; um 
acontecimento verdadeiro, vergonhoso, cuja lem
brança ainda dói na consciência de todos nós, brasi
leiros: livros que não chegaram às mãos dos alunos, 
que não chegaram a ser folheados foram vendidos 
como sucata para dar um pouco de dinheiro a al
guns poucos corruptos. É pena que essas figuras 
não estejam na cadeia 

O Ministro, Sr. Presidente e Senador Romeu 
Tuma, está concluindo um outro inquérito muito im
portante, o do salário-educação para alunos-fantas
mas, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. 
Esta é uma outra vergonha que maclia a educação 
nacional. 

E eu continuaria dizendo que houve também 
naquele Ministério, sob a iniciativa do Ministro Paulo 
Renato, urna modificação de cun!lo estrutural: com o 
escopo de redesenhar o perfil da mão-de-obra brasi
leira a partir da revolução educacional, o Governo 
enviou ao Congresso projeto de lei que prevê a des
tinação de 15% do orçamento da educação dos Es
tados e Municípios para o ensino fundamental. 

O total dos recursos identificados, Sr. Presi· 
dente, Sr"s e Srs. Senadores, chegará à cifra de 
R$12 bilhões. Esse número permitirá um investimen
to anual de R$300,00/aluno, montante 25% superior 
ao dispêndio atual, e um salário mínimo de 
R$300,00 para os professores. Há Estados em que 
os professores não chegam a receber R$20,00. 

Agora, todos os professores do País receberão um 
salário mínimo de R$300,00. Será uma outra época · 

Milito na área do ensino há muitos anos. Filho 
de professor e não só proprietário de escolas, como 
também professor âa rede oficial, professor concur

. sado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, en-
dosso, de cátedra, o impacto dessa revolução edu
cacional na competitividade da economia. 

Japão, China, Estados Unidos e - mais recen
temente - os "tigres asiáticos" prepararam o seu 
boom, a sua explosão no mercado mundial vinte 
anos antes de se lançarem na economia, atrav$s de 
inversões maciças em educação, principalmente 
com vistas a transformar um exército de brancaleo
ne de mão-de-obra reserva em potenciais profissio~ · 
nais altamente qualif1C3.dos para executar, com efi
ciência e segurança, as- tarefas complexas exigidas 
pelo avanço tecnológico. . 

Quero aqui, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, registrar o lato de que a mudança do padrão 
educacional do trabalhador brasileiro, além de exi
gência genérica da reordenação da divisão ii:ltema
cional do trabalho, é uma demanda efetiva e de cur
to prazo no âmbito do MERCOSUL, onde o perfil do 
trabalhador brasileiro persiste ainda como o mais 
inadequado, resultado do número menor de anos na 
escola e do grande con!ingente de analfabetos fun
cionais. Essa revolução. do Ministro e economista 
Paulo Renato terá o mérito d-> reequilibrar a balança 
de modo mais favorável ao Brasil em termos de 
competitividade. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Exª !Jm 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer. 
O Sr. Jefferson Péres - Sinto-me fefiz em ou

vir o depoimento de V. Exª, que é do ramo, que mili
ta na área educacional como proprietário de estabe
lecimento de ensino e corno professor. V. Ex" reco
nhece o trabalho do Ministro Paulo Renato de Sou
za, que, com tão pouco tempo no Ministério, já disse 
a que veio e dâ uma pequena amostra do que pode
rá lazer - e certamente fará - nos próximos três 
anos. Isto não me surpreende, Senador Ney Suas
suna, o Ministro Paulo Renato de Souza é um eco-· 
nomista brilhante. Só lamento que ele não tenha ido 
para o Ministério do Planejamen10, como inicialmen
te quis o Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Ele é um dos melhores quadros do meu Partido. 
Rca feliz por V. Exª, não pertencendo ao PSDB, re
conhecer os méritos de um homem da envergadura 
do Ministro Paulo Renato de Souza, que, além de 
competente, é um ministro atencioso e que sabe Ira-



64 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

tar com respeito todos os que o procuram, principal
mente os Parlamentares. 

O SR. NEY SU.I>.SSUNA - Muito obrigado, Exª. 
Fico muito satisfeito por ouvir as palavras de V. Ex• 
e digo-lhe que, para mim, acima dos Partidos estão 
os interesses da República E este é um Ministro 
que está acertando, por iSso temos que elogiã-lo e 
incentivar os demais a segyi r o mesmo caminho. 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer. 
O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador Ney 

Suassuna, obriga-me V. Exª a este aparte, porque 
fala sobre um tema que conhece. V. Ex• nasceu 
nele, milita nele e tem feito muito pela educação no 
Brasil. E, não sendo tão radical qu~to o Senador 
João Calmon em matéria de educação, a cada dia 
. me convenço qoo o Brasil só saf dos seus proble
mas, só sai dessa divisão de renda cruel que tem, 
só sai desses bolsões de pobreza, só sai desse pro
cesso inflacionário - que estã por enquanto contido - • 
no dia em que resolver ir pelo caminho da educação. 
E V. Ex• faz uma coisa que é rara no Congresso bra
sileiro, aliãs, rara no BrasiL Há pouco tempo, o 
Papa, na sua ida a Viena, proclamou que aqueles 
que praticam o bem e perseveram no bem também, 
um dia, deveriam merecer as manchetes dos jornais. 
Falo isto porque o que está errado ou o que se su
põe que esteja errado, o escândalo, o mal, a maledi
cência, a prática de desfigurar o ser humano, de de
sonrar a figura do próximo, apenas isso é muito co
mum no Parlamento e na imprensa brasileira - pare
ce ser um vicio nacional. E V. Ex' vem aqui falar - o 
que é raro - de um ministro que estã dando certo. 
Talvez seja um dos primeiros discursos que ouço 
aqui -não só neste ano, mas incluindo-se o ano pas
sado também - em que se exalta um ministro que 
faz o que faz discretamente, com simplicidade. E co
meçamos a ver o resultado dessa sua prática apare
cer quando percorrermos os rincões brasileiros. Eu, 
por exemplo, neste curto período de recesso, andan
do pelo interior do Espírito Santo, tive dois encontros 
com professores de grolões que nunca tinham rece
bido material escolar e que o estavam recebendo, 
antes de começarem as aulas. Falaram-me do pro
grama de teievisão que prepara o professor, que de
pois vai preparar o aluno. E agora inicia o Ministro 
esse processo, que vai ser uma revolução, com o 
qual vai acabar com a humilhação dos professores 
que ainda ganham meio salãrio mínimo, até menos 
de meio. salário mínimo, estabelecendo um piso sa
larial, no Brasil inteiro, de, no mínimo, R$300,00 

para os protessores. Aí vai-se começar a acertar a 
situação mais ainda. S. Exª está no cargo hã apenas 
um ano. V. Ex• sabe. que, em educação, um ano não 
significa nada - pode significar individualmente, para 
uma pessoa, mas para uma coletividade não signifi
ca nada. V. Exª vem, então, como educador, datri
buna do Senado, dizer que esse homem, que faz as 
coisas com discrição, está fazendo as coisas certas. 
V. Ex"- faz, na prãtica, o que pregou o Papa no seu 
discurso de Viena, na Áustria: que as pessoas que 
perseveram no bem, que praticam o bem, que pas
sam a vida toda tentando fazer as coisas certas me
recem, um dia, ser exaltadas. Cumprimento V. Exª. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. Aco
lho os dizeres de V. Ex• comõ parte do meu discur
so, com muita honra. E digo mais;o Ministro fez isso 
sem nenhuma injeção maciça de recursos, fez com 
os recursos de que dispunha, o que é muito impor
tante, porque vemos muitos ministros lamentando, 
dizendo que não fazem porque não têm recursos. E 
percebemos que quando se põe engenho e arte as 
coisas ándam. É preciso que haja vontade política, é 
preciso que haja esse engenho e essa arte, e é pre
ciso que haja, principalmente, a vontade de fazer. 
Esta é a principal alavanca que está movendo o nos
so Ministro da Educação. Muito obrigado. 

A Sr! Júnia Marise - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se
nadora 

A Sr! J únia Marise - Senador Ney Suassuna, 
estou acompanhando o pronunciamento de V. Exª, 
em que V. Exª enaltece os pontos positivos da atua
ção do Ministério da Edueação, evidentemente pelo 
seu titular, enaltece as realizações na área de edu
cação no nosso País. Não me incluo entre aqueles 
que não vêem boas qualidades, bons atos e, princi
palmente, alguns pontos positivos no que fazem 
aqueles que estão hoje na administração plblica do 
nosso Pais, ao contrário, sempre procurei ressaltar, 
dentro de uma análise mais profunda e mais ampla 
sobre as questões gerais do nosso País, aqueles 
que procuram com ética, com lisura, com trabalho e 
com dedicação desenvolver uma atuação em benefí
cio dos diversos setores e segmentos da nossa so
ciedade. Entre a lista dos grandes feitos realizados 
pelo Ministério da Educação, V. Ex• destacou, sem 
dúvida alguma, a questão das universidades, a 
questão dos livros didãticos, a questão da merenda 
escolar e, certamente, algumas outras iniciativas do 
Ministério da Educação ·no sentido de estimular e 
preservar cada vez mais o respeito e a dignidade ao 
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professorado brasileiro. Mas eu gostaria, no momen
to em que se faz uma reflexão sobre toda essa ação 
administrativa e política do Ministério da Educação 
e, certamente, do próprio Governo Fimiaooo Henri
que Cardoso, de destacar, lamentando profunda
mente, que existe hoje, na raiz do problema da Edu
cação brasileira, uma ferida aberta que ainda não foi 
tocada. O Presidente da República e o Ministério da 
Educação, que estão decidiàos a voltar as suas 
atençõeS para o combate ao analfabetisr:no no nosso 
País, precisam, com toda urgência, colocar o dedo 
nessa ferida Não temos conhecimento e não há 
uma estatística ou um relatório por parte do Governo 
e por parte do Ministério da Educação que proponha 
a construção de nem sequer uma sala de aula nas 
escolas para atender as nossas criançaS. Outras 
prioridades ocorreram para a conclu:;ão dos chama

. dos CAICs, iniciados principalmente nos Governos 
elo Srs. Fernando Collor e Itamar Franco, e perma
neceram como obras inacabadas. Inclusive, no meu 
EstãClo, havia vários CAICs inacabados, e o Ministé
rio da Educação decidiu dar andamento para con
cluir essas obras e equipar os centros educacionais, 
que não poderiam continuar como um retrato vivo de 
obras inacabadas. Portanto, neste momento, cum
primento V. Ex". Certamente V. Ex'. como Senador 
da República, como educador e conhecedor profun
do da realidade da Educação em nosso País, sabe 
que temos hoje cerca de 13 milhões de crianças 
sem escola, pelo fato de as salas de aula não dispo
rem de um banco para instalar seus alunos. Há tam
bém 40 milhões de anãlfabetos adultos. Sem dúvida 
alguma, esses problemas são uma herança de mui
tos anos, de algumas décadas, mas é preciso que o 
Governo assuma a responsabilidade de voltar a sua 
atenção para essas quesiDes. Neste momento em 
que me congratulo com V. Ex', aproveito a oportuni
dade para fazer uma conclamação ao Ministro da 
Educação e, principalmente, ao Presidente da Repú
blica: existe hoje uma realidade que não está escon
dida; existe hoje uma ferida aberta na área da Edu
cação, e o Governo não pode permitir que o número 
de crianças fora da escola se multiplique na gestão 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nadora Júnia Marise. 

Com toda certeza, V. Ex' tem razão e bem o 
disse quando lembrou que esses problemas são 
uma herança antiga e que, portant\l, levarão algum 
tempo para serem solucionados. 

Rnalmente, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Sena
dores, como ganho marginal - porém, não residual -

está a possibilidade de se atrair a boa vontade das 
agências ·internacionais de desenvolvimento, en
quanto fontes de financiamentos, hoje, com atuação 
discreta no Brasil e presença fortíssima em outras 
economias emergentes como China, Coréia e fndia, 
exatamente pela falta de vontade política- demons
trada pelo nosso Governo - e de seriedade, falar em 
franca reversão. 

Lembraria, finalmente, que seria oportuno o 
Senado acelerar a tramitação elo Projeto de Lei de 
Renda Mínima Escolar, de minha autoria, derivado 
da Renda Mínima do Senador Eduardo Suplicy, e 
testado, com sucesso, em vários Municípios brasilei
ros, entre eles o Distrito Federal 

Quero parabenizar o Ministro Paulo Renato, 
que S. Ex' continue sendo um exemplo aos demais 
Ministros. Parabenizo também o Presidente da Re
pública, por ter eleito a área da Educação, este ano, 
como prioridade. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' me permite 
um breve aparte? " 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois nào, SeÍ:lador. 
O meu tempo está esgotado, mas não podelja dei-
xar de dar a V. Ex' um aparte. ;. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Considero importante 
a iniciativa do Ministro da Educação de fazer com 
que qualquer professor do ensino fundamental neste 
País tenha uma remuneração mínima Ela não está 
propriamente estabelecida em termos de R$300 o 
mínimo; é corno se fosse uma meta de dispêndio. 
Como conseqüência do que se gastará com cada 
aluno é que se estabelecerá um mínirrio a ser pago 
a cada professor. Mas, pelo que pude entender, cer- · 
tamente qualquer professor, em tempo parcial, em 
qualquer Estado do País, estará ganhando uma re
muneração que acredito vá superar os R$200 ou 
algo em tomo disso. Se aos professoreS, se a quem 
está na cátedra se está garantindo um mínimo de 
renda, seria razoável, de bom-senso, para se asse
gurar que cada criança neste Pais pudesse efetiva
mente estar estudando, que os seus pais tivessem· 
tamt.ám a garantia de um mínimo de renda E é isso 
o que o próprio Ministro da Educação, o Presidente 
da República, o Ministro José Serra, o Ministro Pe
dro Malan e a Srª Ruth Cardoso ainda não percebe
ram, ainda não quiseram dar prioridade a essa ques
tão. Este· Governo, Senador Ney Suassuna, está 
dando prioridade à tanefa de salvar as instituições fi
nanceiras; renúncia fiscal e subsídios creditícios 
para as mais diversas finalidades, entre as quais a 
de salvar bancos, proporcionar concentração de ren
da e de riqueza Mas. para garantir que cada criança 
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neste País pos5a freqüentar a escola, é importante o 
apelo que V. Ex• faz agora, no sentido de sensibili
zar o Executivo. Devo ainda >:Jje falar sobre esse 
tema. Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Excelên
cia. Com certeza, com insistência, vamos convencê-lo. 

O elogio que faço é dirigido ao Ministro, par
que, até agora, é o primeiro a mostrar~ uma grande 
realização na área social~ Espero que essa vontade 
seja mais abrangente e, como disse no último pará
grafo do meu discurso, espero que cheguem à renda 
mínima escolar. derivado do Projeto de Renda Míni
ma, que, com toda certeza, se aplicado, trará maiS 
justiça àeste País. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SR~ JÚNIA MARISE - Peço a palavra como 

Líder, Sr. Presidente. 4 

O SR., PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra. como Líder, à Senadora Júnia 
Marise, por cinco minutos. 

A SR~JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como líder. 
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, na sessão de ontem, alguns Sena
dores - Eduardo Suplicy, Pedro Simon, Humberto 
Lucena, Benedita da Silva e outros - prestaram aqui 
a sua homenagem ao ex-Presidente François Mitter
rand. E hoje quero, mais urna vez, em nome do meu 
Partido, o PDT, regiStrar também, nos Anais do Se
nado Federal, a grande marca~que foi no socialiSmo 
internacional e um símbolo, certamente, para a 
França, Europa e todo o mundo, inclusive o Brasil, a 
trajetória política expressiva do grande estadista, o 
ex-Presidente da França. · 

Sr. Presidente, registro uma expressão plillica
da nos jornais de hoje na França, a tespéito do fale
cimento de François Mittenrand: "um farol se apa
gou". Uma prova de que a atuação do estadista foi 
página memorável da História da França é ó fato de 
os franceses estarem há três dias prestando suas 
homenagens ao ex-Presidente e preparando as so
lenidades dos funerais, o que ocorrerã amanhã 

Emocionou-me a fotografia, publicada pela im
prensa, de uma criança levando uma rosa vermelha 
para ser colocada no caixão do Presidente FrançoiS 
Mitterrand Os franceses, a exemplo do que aconte
ce nos funerais de todos os líderes mundiais, diri
gem-se ao local e ? ~stam as últimas homenagens 
àquele que promoveu a união européia, àquele que 
representou, sem dúviaa alguma, a transformação 
da França na área dos se-viÇO$ públicos, bem como 
em relação a valores individuais como o respeito. a 
dignidade e a cidadania. 

FrançoiS Mitterrand, na sua juventude, por al
gum tempo morou no Brasil, em São Paulo. Daqui 
certamente levou grandes inspirações para o de
sempenho de sua carreira política. O ex- Presidente 
passa não só pela l'listória da França, mas pela His
tória do mundo como um grande estadista Durante 
14 anos governou a França, mas teve os olhos-vol
tados para toda a Europa e para todo o tnul1do:· Por 
essa razão, Sr. Presidente, não poderíamos deixar 
de registrar nos Anais do Senado Federal a manifes
tação do Partido Democrátioo Trabalhista, o POT. A 
nossa maior liderança, o Ex-Governador Leonel Bri
zola, teve uma oonvivência próxima com FrançoiS 
Mitterrand e pôde mostrar-lhe, durante visita ao Bra
sil, uma das grandes obras da Educação em riosso 
País: os ~CIEPs. O ex-Presidente ficou encantado 
com o projeto e com a oonstrução dos CIEPs. O 
nosso Partido, a exemplo do que acontece oom to
dos os brasileiros e com o próprio Presidente da Re
pública, lamenta a morte do grande estadista, razão 
pela qual divulgou nota à imprensa brasileira Esta
mos hoje vivendo momento de grande consternação 
devido ao falecimento do Presidente François Mitter
rand. 

Por isso, em nome da nossa Bancada, em 
nome do nosso Partido, ressaltamos a importância 
do Presidente da França em relação ao seu País, 
em relação à Europa e ao mundo. Esperamos que a 
sua história de vida, seus exemplos e suas resiiza
ções não apenas marquem página na História da 
França, mas que sirvam de exemplo para polítioos e 
governantes, no que se refere à gestão da coisa pú
blica e ao espírito de unidade nacional. 

FrariÇóis Mitterrand teve a oportunidade tão im
portante de fazer a grande íntégração da União Eu
ropéia, sobretudo com a Alemanha, a quem deu as 
mãos, colocando-se diante do mundo como um 
grande presidente e estadista 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. 

Durarrte -o discurso do Sra. Júnia Mari
se. o Sr. Teotónio Vl7efa Filho, 1"- Vice-Presi
dente, deixa a cadeira ela presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, SW[ente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao: nobre Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMOB-00. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, por uma decisão feliz e oportuna 
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das lideranças partidárias nesta Casa. o novo Códi
go Nacional do Trânsito foi incluído COJ!IO matéria 
prioritária no período de convocação extraordinária 
do Congresso. 

Estou particulamiente satisfeito com a decisão, 
porque fui ouvido nas ponderações que levei aos lí
deres sobre a necessidade de encarar essa longa 
novela que dura quase três 8110S, desde que o proje
to original foi enviado pelo Executivo. 

A sociedade que pressionou o Governo naque
la ocasião, exaurida que estava pelo sofrimento da 
violência e da impunidade, é a mesma que já não 
suporta tanta demora inexplicável. Todos os li miles 
de espera e de paciência já foram consumidos, en
quanto as dores das perdas de um amigo ou de um 
parente próximo se espalham por toda a familia bra-
sileira ~ 

Neste. 1996, o obsoleto Código de Trânsito em 
vigor está completando 30 longos anos. Em 1966, 
quando foi aprovado, apenas 2 milhões de veículos 
rodavam por estradas e cidades brasileiras. Hoje, a 
frota nacional é oito vezes maior. As megalópoles 
cresceram, o nervosismo urbano multiplicou os índi
ces de tensão social, a produção agrícola e indus
trial passou por crescimento vertiginoso, o acesso 
ao automóvel se democratizou e o cidadão apressa
do de uma sociedade cada vez mais competitiva é 
das marcas mais fortes deste final de século. A vida, 
o homem, a cidade e o campo sofreram transforma
ções radicais, mas a legislação para orientar as ro
das que carregam essas mudanças ficou parada no 
tempo. O resultado é o caos, a morte, a mutilação, a 
impunidade e o desespero, abrindo caminhos para 
prejuízos econõmicos e sociais irrecuperáveis. 

O Senado tem nas mãos a chave para inter
romper essa anticultura e dar uma satisfação à so
ciedade. Atterar ou não alterar o projeto aprovado 
pela Câmara já não é a questão mais importante. O 
que importa é oferecer à Nação, já, esse novo gt.ia 
de País civilizado. Tudo o que havia de se debater já 
foi debatido. Há 1 O meses reciamei desta tribuna 
que o Código estava parado na Comissão de Infra
Estrutura fazia quase um ano. Fui atendido pelo Pre
sidente José Samey, que reconstituiu a Comissão 
Especial, colocando na Presidência o Senador F ran
cei i no Pereira, na Vice-Presidência o Senador Geral
do Melo e na Relataria o· Senador Gilberto Miranda 
De lá para cá, muitas emendas foram apresentadas, 
alguns simpósios foram realizados, os órgãos técni
cos foram consutiados e toda a sociedade brasileira 
se manifestou. Esperar mais do que isso é não que
rer resolver. 

Acho até cansativo reafirmar as evidências fa
voráveis a um novo Código de Trânsito. A televisão 
e os jorilais mostram diariamente a tragédia coletiva 
que enluta e revolta as nossas familias. A impunida
de estimula o crime. Hoje mesmo os jornais estão 
anunciando a decisão do Ministro da Justiça de pre
parar uma lei proibindo o consumo de bebida nas 
estradas. Isso mostra que o Congresso está sendo 
atropei ado porque não decide. O novo Código tipifi
ca os crimes e oferece todos os instrumentos para 
uma ação mais ágil e mais efocaz da Justiça. Antes 
de beber, de atropelar, de matar, de avançar os si
nas e de superar os limites legais de velocidade, o 
criminoso potencial vai pensar duas vezes para ce
der à compulsão do delito. 

Quero apenas insistir na 'importância de uma
decisão rápida pelo Senado. Pelo elevado grau de 
interferência na vida diária do cidadão; no trabalho, 
no lazer e na circulação de bens essenciais e pela 
dramaticidade de sua violência, o problema do trân
sito é uma das grandes questões de impacto social 
do nosso tempo. '· -

O Sr. Gerson Camata- Permite-me v_ Exª um 
aparte? • 

O SR. MAURO MIRANDA - Pois não. Ouço, 
com todo prazer, o aparte de V. &2, nobre Senador. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senador Mauro 
Miranda, V. Exª nos traz um assunto momentoso e 
importante, pois trata-se de uma chaga aberta na fa
mma brasileira, que é o problema da violência no 
trãnsito. Pouco antes de V. Exª chegar ao Plenário, 
o Senador Geraldo Melo, que é, no momento, o Pre
sidente em exercício da Comissão Especial, dado o 
impedimento momentâneo do Senador Francelina 
Pereira, estava nos convocando para uma reunião 
amanhã, às 1 Oh, da Comissão Especial, que analisa 
o novo Código de Trânsito, exatamente dentro da
quilo que V. Exª está expondo. S. Ex~ enfatizava a 
cada um dos membros e suplentes que estava con
vocando essa reunião devido a urgência e à neces
sidade de se acelerar a discussão desse novo Códi
go para que possamos colocá-lo em pauta até o final 
do mês, e votarmos ainda nesse período da convo
cação extraordinária, num apelo ao patriotismo e 
aos brios de todos nós Senadores. E V. E_x;< enfatiza 
esses aspectos. O Poder Legislativo demora a se 
pronunciar; mas reclamamos das medidas provisó
rias que chegam a este Plenário. Recortlo-me que 
quando Deputado Federal, em 1974, a Câmara dos 
Deputados instalou uma .CPI sobre a violência no 
trânsito, analisando também a segurança dos auto
móveis e das rodovias. E, ao final, aconteceu algo 
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muito interessante: a Corl''!'São sugeriu em tomo de 
12 leis e decretos para melh:>rar a segurança dos 
automóveis, das rodovias e dü3 equipamentos dos 
automóveis brasileiros. Dessas "? ou 13 medidas, 
1 O podiam ser feitas por decreto - ' o foram-; as ou
tras três, que deviam ser feitas por lei, uma ainda 
está tramitando na Câmarà dos Deputados e já deve 
ter ido- para o Arquivo - i5l1,0 passados 20 anos. Aí o 
Executivo entra com o decreto-lei e com a medida 
provisória e nós reclamamos. Penso que o processo 
legislativo, hoje, tem que ser visto à luz da pressa, 
não da correria nem do atropelo, mas uma pressa 
normal das coisas que devem ser feitas e que ·não 
podem ser deixadas para o dia de amanhã, têm que 
ser feitas rapidamente. V. Exª enfatiza muito bem a 
responsabilidade que temos diante dos apelos da 
sociedade brasileira nessa nossa ferisa devido à fal
ta de educação que nós brasileiros temos no trânsi
to, que fazemos com que o automóvel se transforme 
nessa arma que causa tanta dor e tantas perdas de 
vida O Senador, pelo Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, 
tem, em tramitação, um projeto sobre um código de 
trânsito muito radical, mas muito interessante. O pri
meiro artigo desse projeto de lei do Senador Darcy 
Ribeiro diz o seguinte: "São de exclusivo uso dos 
pedestres as ruas, as praças. as avenidas e as rodo
vias do Brasil, permitindo-se excepcionalmente o 
trânsito de veículos, obedecidas as seguintes condi
ções:•. Esta é a mostra da revolta de quem sente 
este problema e que o colocou de maneira tão radi
cal no seu projeto, e que certamente eStá apensado 
nesse novo Código de Trânsito. Cumprimento V. Exi' 
pela iniciativa da advertência qu~ nos faz. 

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço proMI
damente o aparte de V. Ex" e vejo que ele vem ao 
encontro do que todos estamos pensando. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exi' um 
aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA - Ouço com prazer 
V. Exª. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Mauro Miranda. 
quero tmnbém aproveitar a oportunidade deste tema 
tão importante e que se arrasta por alguns anos. 
como V. Ex• registrou em seu discurso. Ultimamente 
tenho conversado muito com o Senador Francelina 
Pereira sobre a necessidade de se dar urgência à 
votação do projeto do Cóc:go Nacional de Trânsito, 
uma vez que, como policial, tenho sido muito instado 
pelas autoridades policiais e de trânsito em virtude 
da impotência que têm em tomar providências para 
coibir os abusos praticados pelos motoristas. Ainda 
ontem discutia uma questão que talvez seja nova, 

Senador, que é o abuso do uso do jet ski. Acredito 
que há um abuso, principalmente nos períodos de 
férias, oportunidade em que se têm de punir aqueles 
que não estão preparados ou autorizados para dirigir 
qualquer veículo a n\qtor, pondo em risco a vida do 
cidadão. Só com esse Código na mão é que as _au
toridades vão poder baixar instruções. portarias e to
dos os requisitos legais para, preventivamente, -evi
tar o número de acide_ntes e mortes que têm ocorri
do ultimamente com um crescimento assustador. 
Não há nada que nos indique uma diminuição dos 
acidentes com veículos a motor de qualquer espé
cie: transporte rodoviário, motos, aquáticos. Por 
quê? Porque não havendo uma legislação punitiva 
exemplar o abuso é natural por pmte daqueles que 
não têm pelo menos o preparo psicológico para diri
gir um veículo. Cumprimento V. Ex• e vamos rezar 
para que, nesse período de convocação extraordiná
ria, não só o Presidente desta Casa, mas que Jesus 
o ouça também e que consigamos chegar à votação 
final. Muito obrigado, Senador. 

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço-lhe o 
apmte, Senador Romeu Tuma 

As estatísticas mais recentes mostram que es
tamos perdendo 23 mil vidas por ano em acidentes 
de trânsito. A proporção anual é de 9,9 sinistros com 
morte para cada grupo de 1 O mil veículos, enquanto 
no Japão esse mesmo ín_dice proporcional cai para 
1 ,9. É uma comparação vergonhosa para uma so
ciedade que quer atingir patamares de nação do Pri~ 
meiro Mundo no começo do próximo milénio. Só as 
doenças cardiovasculares· estão matando mais que 
o trânsito neste PaíS. 

Não quero me alongar neste rápido pronuncia
mento, para não incidir no risco do óbvio. Incluindo o 
Código Nacional de Trânsito na pauta de suas priori
dades, o Senado já demonstrou que está afinado 
com as aspirações da sociedade. O que importa, 
agora, é aprovar o projeto no Plenário, sem poster
gações desnecessárias. É imperioso cumprir essa 
honrosa e histórica responsabilidade neste período 
de convocação extraordinária É o apelo que quero 
fazer aos nobres colegas, com a convicção de que 
já não temos desculpas para justificar novos adia
mentos. É positiva a informação que acabo de rece
ber do Senador Geraldo Melo, vice-Pnesidente da 
Comissão Especial, de que já teremos amanhã uma 
nova reunião. É sinal de que estamos caminhando, 
enquanto o Presidente Francelina Pereira recupera
se de um tratamento de saúde. O novo Código não 
vai acabar com os acidentes, nem vai evitar todas as 
mortes. Mas vai punir e educar os atuais infratores, 
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além de desestimular as loucuras do trânsito. No 
curto e no longo prazos, teremos uma sodeda<;le 
mais tranqüila e menos amedrontada. E se este é 
um objetivo em que estamos todos de acordo, por 
que esperar mais? 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. · 

Durante o discuçso do Sr Mauro Miran
da, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secnr 
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Eduardo Dutra, su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva 

A SR~ BENEDITA DA SILVA .(PT-RJ. Pronun-
, cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 

Senadores.· estamos iniciando o ano de 1996, faltan
do para a virada do milénio apenas 4 anos. t impor
tante para nós, neste momento, refletirmos a respei
to do que o mundo está nos propondo com suas mu
danças. A humanidade pisará o ano 2.000 dispondo 
de alta tecnologia, num mundo onde as ondas de rá
dio, a energia nuclear, as comunicações via satélite 
são uma realidade cotidiana Os avanços da medici
na, da genética, da astronomia, de toda a ciência, 
enfim, atingiram limites inimagináveis de alguns 
anos para cá. 

t verdadeiramente um bem o aprofundamento 
desses conhecimentos, que têm levado também à 
evolução e derrubada de dogmas e preconceitos, 
buscando a verdade do mundo. Essa é a ciência 
que estamos encarando. 

O ano- que· passou, embora mergulhado em 
conflitos de toda a ordem, permitiu-nos testemunhar 
as negociações de paz. t importante dizer aqui que 
as negociações de paz no Oriente Médio, o cessar 
fogo na Bósnia, a pacificação de Ruanda, o avanço 
nas negociações do Mercosu, a queda da inflação 
no nosso País constituem, sem dúvida nenhuma, um 
certo avanço, uma perspectiva positiva 

Penso que devemos receber o ano de 1996 
com esperança, e temos que estar com nossas for
ças preparadas para um trabalho, com as nossas 
mentes voltadas para o entendimento, para a busca 
da cooperação entre lodos os homens e mulheres, 
lutando se~re para antecipar o dia em que as ri
quezas conquistadas pela hur~anidade deixem de 
ser privilégios de poucos para representar um bem 
para todos. 

Ao darmos início aos trabalhos legislativos ex
traordinários, a pàrtir da convocação do Congresso 

Nacional pela Presidência da República, desejo pro- · 
nunciar-me com relação a algumas matérias impor
tantissimas que estarão sendo analisadas e votadas 
por esta Casa Legislativa 

Primeiramente, com o intuito de adequar à prá
tica política os anseios que manifestei com relação 
ao futuro que se avizinha, gostaria de tecer algumas 
considerações com relação ao PLC nQ 115/93, que
dispõe sobre propriedade industrial, atualmente em_ 
tramitação na Comissão de Assuntos Económicos. 
Tenho batalhado tanto na Comissão como desta tri
buna a respeito do assunto. Este é um· tema de ta-
manha envergadura - envolvendo interesses que ex-
trapolam as nossas fronteiras - tão decisivo para o 
nosso desenvolvimento e a nossa soberania que, a 
partir da posição adotada pelo Governo Federal, eu 
não poderia deixar de manifestar a minha profunda 
preocupação. 

Às portas do terceiro milénio, quando o mundo 
definitivamente acorda para a questão do meio am
biente e das riquezas naturais, devemos olhar para 
aquilo que se toma, cada vez com maior evi~ncia, 
o nosso maior patrimônio: a biodiversidade existente 
em nosso solo nacional. O desenvolvimento susten
tável dos Estados amazónicos depende da nossa 
capacidade de bem aproveítanmos essa riqueza, 
prevendo a transferência de tecnologia e o paga
mento de royalties para quem queira fazer uso dos 
recursos ali disponíveis. " 

O acordo do GATT demonstra a complexidade 
da questão dos micnoorganismos tanto que se abs
teve de tomar uma posição definitiva com relação a 
este assunto, incluindo uma clâusula que prevê a re
visão da maléria daqui a 4 anos. Já disse também 
dessa tribuna a respeito. Concedeu, ainda, 5 anos 
de prazo para que os países adequassem suas leis 
nacionais ao patenteamento de microorganismos. 

Nesse sentido, o parlamento indiano aprovou 
sua lei de patentes determinando que o patentea
mento de microorganismos somente entrará em vi
gor quando os Estados Unidos ratificarem a conven
ção sobre biodiversidade. O Congresso argentino, 
por sua vez, previu um prazo de transição de 8 anos 
para o reconhecimento de patentes, produtos e pro
cessos não abrangidos pela lei até então em vigor, 
entre eles os microorganisrnos. 

O Governo brasileiro, numa posição diametral~ 
mente oposta, na minha avaliação, tem empenhado 
todos os esforços para reduzir o prazo de transiçãO 
para apenas um ano, a partir da aprovação da lei. 

Da mesma forma, o GATT não impõe a adoção 
do pipe line, que nada mais é do que o reconheci-
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mento de patentes que já caíram em domínio públi
co, ou seja, a negação do princípio da não retroativi
dade das leis. Contudo, o Governo sustenta que de
vemos aprová-lo. Estamos~ vendo que é ponto de 
pauta e de preocupação inclusive da Sessão Legis
lativa Extraordinária. que estamos ~iniciando. 

É de causar estranheza que o Governo brnsi
leiro, com o argumento de não querer sofrer retalia
ções. não se utilize das 

4

Salvaguardas introduzidas 
pelo GA TI, negoCiadas durante anos entre mais de 
cento e sessenta países. 

Talvez eu esteja chovendo no molhado, mas 
quero enfatizar cada vez que me for dada uma opor-
tunidade. · · 

EStaríamos honrando todas as exigências do 
acordo internaCional e, ao mesmo tempo, preservan
do a nossa biodiversidade para, no fwturo, com mais 

. segurança, com mais tranqüilidade, retomarmos às 
questões. • 

Se está tudo acordado internacionalmente, as 
ameaças de retaliações, argumentadas pelo Gover
no Federal, são preocupantes no sentido de que dei
xam transparecer, no mínimo, a falta de uma posi
ção mais firme, que resista às pressões internacio
nais - naturais· em projetas dessa envergadura - as 
quais rios impingem regras que não estão previstas 
no GATT e que não vão beneficiar a este País de 
forma alguma . ~ 

Entendo que o Governo deveria lutar muito, de
nunCiar as pressões internacionais que violam a le
galidade do acordo, ao invés de simpiesmente ceder 
para evitar represálias. Faço um apelo veemente 
aos nobres Parlamentares: que votemos essa maté
ria com independênCia e autonomia, aprovando o 
que consideramos mais adequado aos verdadeiros 
interesses da Nação brnsileira e não aquilo que de
sejam as potências estrangeiras, distantes e des
comprometidas com os destinos do nosso País e do 
nosso povo. 

Sr. Presidente, há outra questão que estare
mos abordando e que gostaria aqui de ressaltar. 
Trata-se do Projeto SIVAM, que ironicamente tam
bém possui como pivõ da questão a região da Ama
zônia Desejo ratificar a posição do meu Partido, o 
Partido dos Trabalhadores, no sentido de que en
quanto todas as inúmeras " graves irregularidades 
apontadas no relatório do TCU, respondidas de ma
neira sofrível ate agora pelo contraditório do Ministro 
Lélio Lobo, não forem satisfatoriamente resolvidas, 
não poderemos avançar nesse tema 

Decisões que ferem frontalmente a Constitui
ção - quanto à impessoalidade e moralidade da Ad-

ministração Pública -, majoração de preços, aquisi
ção de bens e contração de serviços sem a reaiiza
ção de processo ·licitatório, contas bancárias sem 
amparo legal, inobservância das disposições da lei · 
de licitações, ressãrcimentos indevidos, desrespei
tos a cláusulas contratuais; enfim, colocam definiti
vamente em xeque a lisura de todo o processo. En
quanto essas e outras questões, inclusive técnicas, 
apontadas por militares da reserva e pela SBPC, 
não forem esclarecidas, não poderemos aprovar o 
projeto na forma em que se apresenta Precisamos 
aguardar nova manifestação do TCU. com relação 
ao documento apresentado 'pelo Ministro da Aero
náutica, para fazermos avançar esta matéria 

Dois outros assuntos de crucial importânCia 
são o Plano Plurianual e o Orçamento para 1996. A 
votação destas matérias no período de convocação 
extraordinária deve servir corno ponto de reflexão 
para todos os parlamentares, não só pelo fato de 
termos sido incapazes de discuti-las e votá-las den
tro do cronograma preestabelecido na Lei de Diretri
zes Orçamentárias, o que tem se repetido ano após 
ano. O parecer do Relator do PPA,,que está pronto, 
mas sem data definida para votação, deixa transpa
recer o quanto temos ainda que aprender para pro
duzirmos um documento que ofereça as diretrizes 
do desenvolvimento ~nacional num horizonte de tem
po mais amplo. Foram necessários meses de dis
cussão para acordarmos o nível de detalhamento 
que deveria constar do PPA, um instrumento orien
tador dos gastos públicos e do desenvolvimento na
Cional, que, corno tai, não pode se prestar a definir o 
quanto será alocado nos próximos 4 anos em cada 
subprojeto que formarão os próximos orçamentos. 
As prioridades ainda não estão muito claras, e a jun
ção de investimentos públicos e privados num mes
mo documento, sem que as fronteiras entre os mes
mos estejam melhor definidas, pode provocar certa 
desorientação à sociedade. 

Entretanto, as maiores preocupações devem 
ser voltadas à disCussão do Orçamento. Até a tarde 
de ontem, apenas um relatório parcial, o do Deputa
do Paulo Bernardo, do meu Partido, havia sido en
tregue, apesar do calendário definido pelo Presiden
te da Comissão Mista prever duas votações diárias a 
partir de hoje. Havendo um interstício mínimo de 48 
horas a partir da entrega dos relatórios, o cronogra
ma será, inevitavelmente, novamente p.Jstergado. 
Na melhor das hipóteses, teremos a votação dos re
latórios parciais finalizada até o final da próxima se
mana, o que leva a votação do Orçamento no plená
rio para o final do mês ou início de fevereiro. Tere-
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mos, então, um mês, ao menos, de execução sem 
orçamento, utilizando mecanismos estabelecidos na 
LDO para alocação de recursos, enquanto o Orça
mento não é votado e sancionado. Perto do ocorrido 
em 1994, quando o Orçamento foi aprovado em se
tembro daquele ano, um mês de atraso não parece 
ser grave. Mas, se observarmos o que se passa·hoje 
nos Estados Unidos. podemos perceber a flacidez 
de nossas instituições. Ali, a à'usência do Orçamento 
impede. efetivamente, qualquer gasto por parte do 
Executivo. O resultado é a explicitação dos proble
mas e das contradições para toda a sociedade e a 
inevitabilidade de uma definição pelas forças politi
cas, sem subterfúgios. A independência dos Pode
res toma-se um princípio maior, enquanto, aqui, a 
sensação que se passa é que independência de Po
deres significa, na prática. que o .Executivo inde-

. pende do Legislativo para realizar o que pretende. 

Se o 'processo de discussão do Orçamento 
causa preocupações desta ordem, a análise de seu 
conteúdo revela questões de repercussões também 
graves. No ano de 1995, a execução orçamentária 
produziu importante déficit e a dívida mobiliária sal
tou de R$60 bilhões, no início do ano, para mais de . 
R$1 00 bilhões. O desequilíbrio orçamentário tradu
ziu-se em elevação brutal das taxas de juros, repas
sando para toda a sociedade os custos de seu finan
ciamento. Não sou uma expert nessa área, mas. 
com o parco conhecimento e sensibilidade que te
nho, percebo que seria aceitável a absorção destes 
custos pela sociedade, se direcionados para gastos 
que viessem a reduzir o grau de desigualdade da 
sociedade. se viessem atender aos _anseios de cida
dania e de eliminação da miséria de grande parte da 
população. Mas o que vimos foi o gasto de aproxi
madamente R$20 bilhões em juros e encargos das 
dívidas interna e externa, e mais alguns bilhões. que 
não se sabe ao certo quanto, para o socorro de ban
cos em suposta difirudade. O Parlamento não pode 
- ou não se dispôs - interferir nestas questões que 
geram efeitos bem mais significativos que qualquer 
emenda, cuja aprovação gera uma verdadeira luta li
vre entre os parlamentares e cuja dimensão, no seu 
todo, não chega a 1 O% do Orçamento. Se utiliz:3sse
mos este atraso na votação do Orçamento para cor
rigir estes problemas, seria do maior proveito para o 
País, mas tenló que não será isto o que se dará, la
mentavelmente. 

Sabemos que outros assuntos serão tratados 
dentro da questão da reforma, como as reformas ad
ministrativa e previdenciária, ainda alvo de discus
são na Câmara dos Deputados. 

Ao concluir a minha intervenção, queria ressai
lar que me parece que há uma pressa exagerada do 
Governo do Estedo do Rio de Janeiro, na pessoa do 
seu ilustre Govem~or, Marcello Alencar, em atrope
lar o processo ou a díretriz que será dada em rela
ção à reforma administrativa Isso porque S. Exª já 
se antecipou na questão das privatizações, principal
mente no que diz respeito ao BANERJ, em relação 
ao qual tenho feito considerações desta tnbuna; com 
muito pesar tenho visto esse equívoco, senão um 
grave erro, em privatizar o BANERJ, que poderia 
servir como banco de fomento para pequenos e mé
dios empresários. O Governo do Estado do Rio de Ja
neiro conseguiu maioria na Assembléia Legislativa e 
massacrou, sem dúvida nenhuma, o princípio demo
crático da participação e do debate político que pudes
sem garantir e envolver os servidores do BANERJ. 

S. Ex>: também se antecipa com relação à re
forma administrativa, que começa peto Rio de Janei
ro sem que tenhamos aqui amadurecido essa ques
tão, que nem sequer chegou ao Senado, poi!!. ainda 
está em discussão na Câmara dos ~-reque
rendo um tempo para que possamos apre~ 

O Governador Marcello Alencar, a quem hoje 
estão subordinados 340 mil servidores do Executivo, 
assumiu um compromisso - o qual não entendi até 
agora, mas vou procurar entender- e fez uma articu
lação política com o Governo Federal. 

O Governo colocou uma conclição sine qua 
non para um empréstimo de 180 milhões para o Go
verno do Estedo: o mesmo somente seria concedido 
se o Estado do Rio de Janeiro demitisse a maioria 
dos seus servidores. Quero entender essa questão. 

Concluindo, Sr. Presidente, até faço um elogio; 
entendo o Governo do Estado no que diz respeito às 
dificuldades financeiras que possa ter· encontrado; 
não estou cobrando que em um ano ano de governo 
ele possa solucionar -todos os problemas. Mas não 
garantir o 13º salário, não é possível! E o Governa
dor recorre a empréstimo para solucionar a situação. 
No entanto, esse empréstimo só poderá ser feito a 
partir do momento em que demissões ocorram. E o 
Governador, dentro da sua ótica, tem perspectiva de 
mandar, de imediato, 68 mü servidores para as ruas, 
cujos salários não passam de dóis a dois e meio sa
lários-mínimos. 

Então, quem irá para as ruas? E S. EX" diz que 
será uma demissão obrigatória, alegando que nin
guém irá se sentir demissionário. O Governador 
quer apenas uma dispensa estimulada em que es;
ses 68 mil servidores serão transformados em pe-
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quenos e médios empresários que irão prestar servi-
ços ao próprio Governo. - ·· 

Como posso entender isso.? 
Lamentavelmente, o meu tempo se esgotou, e 

não tenho mais .condição de continuar o meu pro
nunciamento de hoje, mas darei continuidade sobre 
a matéria em outros pronunciamentos. Procurárei, 
logo que possível, saber como o Governo vai enxu
gar a folha de pagamentÕ quando esse mesmo Go
verno tem cargos com altos salários nas diretorias. 

Buscarei compreender o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro nessa vontade política de repre
sentar o interesse do Estadõ, o interesse dos servi
dores, dos trabalhadores. Procurarei sensibilizá-lo 
para a possibilidade de se discutir a reforma admi
nistrativa e de lhe dar diretrizes, e a partir daí tomar 
a iniciativa no exato momento. ~ 

Eram estas as considerações que eu gostaria 
de tecer, hoje, na oportunidade em que estamos 
dando início aos trabalhos nesta Casa Legislativa 
Bom trabalho a todos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao n'obre Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

S. E#- dispõe de 5 minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, aproveito o início 
desta convocação extraordinária de iniciativa do Go
verno Federal, ou seja, do Poder Executivo, para 
manifestar, cifmo Senador da Replblica, como Par- . 
lamentar, integrante, portanto, do Congresso Nacio
nal, a minha preocupação diante da premência do 
tempo com que fomos convocados para apreciação 
de uma pauta tão extensa quanto esta que nos foi 
entregue. Quero crer, Sr. Presidente, que, ao térmi
no da convocação que se darã no dia 14 de feverei
ro e com o reinício dos trabalhós normais, diante do 
que foi encaminhado pelo Presidente da República, 
não tenho a menor dúvida de que nem 1 O% do que 
nos foi enviado poderá ser apreciado, discutido, vo
tado e estudado em profundidade. Para que v_ Ex's 
se atenham à responsabilidade que o Presidente da 
República colocou em nossas mãos, basta que eu 
faça um resumo das Mensagens que aqui serão 
apreciadas ou deliberadas peio Congresso Nacional, 
Cãmara dos Deputados e Senado Federal. Trata-se 
de dez propostas de emenda constitucional, entre 
elas Sistema de Previdência Social, Reforma Admi
nistrativa, Organização dos Poderes, Reforma Tritiu
tária, Reforma da Educação, etc. 

As matérias de qUe trata o art. 162 da Consti
tuição são as rel-acionadas com as medidas proVisó
rias; as matérias sob o regime do §1Q do art 64 da 
Constituição Federal são as em caráter de urgência 
Há matérias relacionadas ao art. 52 da Constituição 
Federal. 

Sr. Presidente, é realmente preocupante o 
peso, o fardo que o Presidente da República colocou 
em nossos ombros. 

O art 52 trata de matérias privativas do Sena
do Federal. Todas as mçtlérias que estavam sendo 
discutidas anteriormente, de iniciativa dos Srs. Se
nadores, também constam desta convocação bem 
como projetas de códigos. Sabemos que o Código 
Civil também está tramitando nesta Casa, e o relator 
é o nobre Senador Josaphat Marinho. S. Ex• sabe 
muito bem que seria impossível deliberar sobre ma
téria tão relevante em tão pouco tempo. E ainda as 
proposições a seguir relacionadas: 

- Código Nacional de T rãnsito; 
- Diretrizes e Bases da Educação; 
~ Propriedade Industrial; 
- Remuneração dos membros de conselhos; 
- Contribuição social de autõnomos; 
-COANS; 
- Remuneração da Polícia Civil do Distrito Fe-

deral; · 
-Software; 
- Repressão ao crime organizado; 
- Alteração do prazo de reco! himento de obri-

gações sociais, 
-Transferência de competênGia da Justiça Mili-

tar para a Justiça Comum; 
- Contribuição social dos inativos; 
-Transporte aquaviário (cabotagem); 
- Escuta telefônica; 
- Sistema Nacional de Viação; 
- Administração de rodovias; 
- Destruição de aeronave hostil; 
- Telefonia celular; 
-Remuneração das Polícias dos ex-Territórios; 
- Remuneração da Polícia Federal; 
- Compensação financeira entre os sistemas 

de Previdência Social; 
- Rito sumário para reforma agrária; 
- Regulamentação do FSE. 
Sr. Presidente, se não estivéssemos no Brasil, 

não acreditaríamos que pauta tão impossível de ser 
apreciada estivesse sendo encaminhada ao Con
gresso Nacional. Parece até um deboche, parece 
até que existe um desejo incontida de desmoralizar 
cada vez mais o Congresso Nacional, porque a opi-
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nião pública vai ostensivamente nos cobrar e a im
prensa não vai perdoar os deputados federais e se
nadores, uma vez que a extensa pauta impossível 
de ser deliberada foi enviada pelo Presidente da Re
pública e sequer 5% dela teremos condições de 
apreciar. 

O Sr. Roberto Requilio - Permite V. Exª- um 
aparte? 

4 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Ouço com prazer V. Exª-. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª- es1á utili
zando a tribuna para uma comunicação inadiável por 
cinco minutos:- Portanto, não cabe aparte neste 
caso. 

O Sr. Pedro Simon - Já vi que o Presidente 
José Eduardo Outra aprendeu o Regimento com o 

. Presidente José Samey. Está bom. 
O SR: ANTONIO CARLOS VALADARES- Em 

nome do meu Partido, Partido Socialista Brasileiro, 
que trabalha e tem responsabilidade - não que eu 
queira me eximir da responsabilidade de trabalhar 
nesta Casa, pelo contrário - desejamos demonstrar oo 
País, à Nação que pretendemos trabalhar em cima de 
matéria que possamos dar conta e não um verdapeiro 
"faz-de-conta". Isso é o que vai acontecer até o ãaa 14 
de fevereiro, Sr. Presidente. ou será que o Presidente 
da República, com esta convocação extroordinária, 
com a ajuda de custo que receberemos e que a im
prensa está colocando lá em cima, - hcii.Ne até repórter 
que disse que era uma ajuda de custo de mais de R$ 
60.000,00, quando, na reafldade, não é isso - ou será 
que o Presidente da Repü:Jf.ca oo çonvocar, no perío
do de recesso, o Congresso Naciorial, qtis - com a 
ajuda de custo -tapar a boca dos parlamentares ãaante 
do verdadeiro arrocho salarial que está sendo perpe
trado contra os funcionálios p(bfiCOs e trabalhadores 
de todo o Brasil? · 

Sr. Presidente, em nome do PSB, apresento o 
meu protesto mais veemente contra esta convocação 
que não passa de um verdadeiro deboche, um acinte 
contra a tradição e a história do Poder Legislativo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião 
Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, neste pri
meiro discurso do ano, não poderia deixar de mani
festar, a todos do Senado Federal, meu sentimen10 

de fé e de esperança de que no ano de 1996 possa
mos desenvolver um trabalho mais profíéuo; espe-
rança de que o Brasil possa superar suas principais 
dificuldades e ofereça ao povo brasileiro melhores 
condições de vk!a;' que meu Estado, o Anaapá, pos
sa vencer a difícil fase em que se encontra e garanta 
justiça social para o povo da nossa terra. 

Quero desejar, portanto, a todas as au10rida
des do nosso País e, sobretudo, ao povo brasileiro, 
ao povo amapaense, um ano de muito trabalho e 
êxito naquilo que poderemos fazer juntos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, reco
nheço que o ano de 1995 foi ·de extrema dificuldade 
para o Brasil, para o Estado do Amapá, como já dis
se, e para este Senador particularmente. Vivi, possi
velmente - diria, certamente -, a fase mais delicada 
da minha vida. No desabrochar do mandato de Se
nador que me foi garantido pelo povo do Estado do 
Amapá e ao ser premiado com o nascimento do meu 
segundo filho. fui surpreendido por urna doença gra
ve no começo do último mês de maio, doença.adqui
rida I)O pleno exercício da atividade parlameiitar no 
interior do meu Estado e que provocou minha au
sência do plenálio desta Casa por, aproximadamen
te, 45 dias, numa luta, dia a dia, contra a morte, ca
minhando no limiar entre a vida e a morte. 

Fl.i brindado, no final do primeiro semestre, por 
alguns órgãos de imprensa, com a inclusão do meu 
nome no ranking dos niais faltosos do Senado Fe
deral. Novas listas deverão estar surgindo nos próxi
mos dias, haja vista que se encerrou a primeira ses
são legislativa desta legislatura, e é provável que 
meu nome novamente apareça, sem qualquer justifi
cativa que pelo menos considere que estive licencia
do para tratamento de saúde devidamente compro
vado e que eslou vivo, graças ao trabalho compe
tente e dedicado dos médicos que me atenderam, 
da ajuda que tive, inclusive desta Casa, repre
sentada pelo Presidente José Samey, e das orações 
que certamente foram enviadas aos céus pelo povo 
do Estado do _Amapá 

A Sr! Marina Silva - Permite-me V. Exª- um 
aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - É com prazer 
que ouço V. Exª, Senadora Marina Silva 

A Sr! Marina Silva - Quero me solidarizar com 
V. Exª-, que é do Estado do Amapá e teve uma malá
ria mli10 grave. Sou do Estado do Acre, região onde 
há algumas variedades de malária que são proble-
máticas, e V. Exª-, como médico, talvez possa tipifi
cá-las melhor do que eu. Eu mesma, da minha ado
lescência até a fase adulta, fui acometida de cinco 
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malárias e três hepatites das quais tenho seqüelas 
que até hoje me deixam em situação de muita pre
cariedade, em termos de saúde. Muitas vezes, uma 
simples malária pode ser entendida por muitas pes
soas, como uma doença boba. sem significância. 
apenas uma malária Mas apenas uma malária pode 
ceifar vidas, como tem ocorrido nos projetas de as
sentamento do Acre, abatendo milhares de seres 
humanos. ou acarretandÕ problemas mentais, dada 
a incidência repetitiva de malária, e incapacitando 
completamente algumas pessoas para o trabalho. 
No noSso caso, temos a sorte de contar com atendi
mento dos melhores médicos e, claro, ta[llbém com 
a ajuda de Deus, como V. Exª acabou de colocar. 
Quero apenas solidarizar-me com V. Ex", porque sei 
da seriedade de seu trabalho e do momento dificil 
que V. Ex" passou, inclusive, tendo ,sido, parece-me, 

. internado em UTI. Quero dizer que todos nós ficamos 
felizes em l'!leebê-lo de volta a esla Casa e que com
preendemos que a ausência de V. Ex" nos trabalhos 
legislativos foi por impedimento de saúde, coisa que 
acontece conosco, os mortais. Muito obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Incluo com sa
tisfação o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento 
e tenho a dizer, ainda a respeiiO desse assunto, que 
nas sessões deliberativas e nos momentos em que 
contava com a plenitude da minha saúde, corno con
to hoje, quaiquer estatística que seja feita certamen
te me colocará no ranking dos mais presentes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero 
também prestar minha homenagem ao povo francês, 
que sofre neste instante profunda dor pela perda de 
um dos maiores estadistas que a França deu ao 
mundo, François Mitlerrand. Como represenlante do 
Amapá, Estado vizinho de um território de ultramar 
da França, a Guiana Francesa - que visitei em no
vembro, manifestando exatamente esse sentimento 
de amizade e de crença em trabalho de cooperação 
mútua entre BrasH e França. entre Amapá e Guiana 
Francesa - não poderia deixar de referir minhas con
dolências e afirmar que a dor que hoje corta o cora
ção do povo francês atinge também, certamente, to
dos nós brasileiros que temos a França como um 
país irmão e reconhecemos em François Mitterrand 
uma liderança que, apesar de deixar esse mundo, 
será eternamente lembraéa por todos os povos, haja 
vista seu grande trabel' . .:-, voltado para a justiça so
cial, que marcou s.·.,uramente sua vida e sua admi
nistração à frente daquele país. 

Manifesto, portant·'l, sinceros votos de pesar e 
condolências em meu nome, em nome do povo do 
Amapá, em nome do PDT, reforçando as palavras 

da nossa Líder, Senadora Júnia Marise, à famflia do 
Sr. François Mitterrand, ao Presidente Jacques Chi
rac e a todo o povo da França por essa perda irrecu-
perável. . . · 

Volto a tratarâe assuntos ligados ao meu Esta
do, ao Estado do Amapá, Sr. Presidente. 

Refiro-me, neste momento, a matérias publica
das na folha de S Pa1 do pelo jornalista Josias de 
Sousa que atingiram, de certa forma, o Amapá e seu 
povo. Aproveito esse momento em que o Sr. Josias 
de Sousa se despede desse jornal, por meio de arti
gos, dizendo que deixará seus eleitores em paz, por
que tem recebido muit!is cãrtas que se contrapõem 
a suas posições. Fui autor de uma dessas cartas, 
porque, em 21 de julho de 1995, o jomaiista Josias 
de Sousa, no artigo "Abaixo São Paulo", mencionou 
que os amapaenses têm inveja da metrópole paulis
ta e que cresce no País inteiro um sentimento anti
paulista pelo quai os povos do Nordeste e da Ama-
zônia seriam os responsáveis. -

Respondi a esse artigo em carta que foi publi
cada no dia 22 de julho de 1995, em que dernohstro 
nosso respeito e admiração por São Paulo e faço 
votos de que o Governador Mário Covas possa de
senvolver um trabalho digno e melhorar a vida do 
povo paulista. E que o Amapá, na verdade, não tem 
inveja, tem orgulho do Estado de São Paulo que, 
para nós, é mola mestra da economia nacionaL 

Fomos surpreendidos novamente, no dia 20 de 
dezembro último, com artigo do mesmo jornalista in
titulado "Dupla Ameaça" ou algo parecido, em que 
Josias de Sousa contava uma estorinha, falava so
bre a D~ Maria Cláudia Costin, Secretária-ExeeUtiva 
da Secretaria de Administração Federal, dizendo 
que S. Sll estaria sofrendo .ameaças anónimas de 
morte, que teria proteção de policiais federais a sua 
pessoa e a seus filhos e deixava nas entrelinhas a 
interpretação de que essas .ameaças vinham do 
Amapá, de seus políticos ou de seu povo, haja vista 
que o Ministério da Adminislração Federal excluiu, 
da folha de pagamento da União, 1.050 servidores 
que recebiam por ela os seus vencimentos e que 
trabalhavam para o Governo do Estado do Amapá. 
Esse as5urito vem-se desenrolando desde abril de 
1995, quando holNe a primeira exclusão, depois o 
retomo para a folha e agora a segunda exclusão, e, 
em função disso, a Secretária Maria Cláudia Costin 
estaria recebendo ameaças de morte. Estive várias 
vezes com a D~ Cláudia Costin, a quem reputo uma 
administradora competente, que vem desenvolvendo 
o seu trabalho de acordo com os seus princípios e 
com a orientação de seus superiores; mas não creio 
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que haja nenhum sentimento de revolta ou de perse
guição ou de ameaça do povo do Amapã ou de ·polí
ticos do Amapá contra a Drª- Cláudia Costin. 

Esse artigo cita, inclusive, a figura do Senador 
José Samey, Presidente desta Casa, e insinua que 
S. Exª seria o provãvel articulador das ameaças. 
Não tenho procuração para defender o Senador 
José Samey, mas es1ou dJlfendendo os Repre
sentantes do Estado do Amapá e. sobretudo, o 
povo, os trabalhadores, que estão sofrendo - aí, sim 
- perseguição, porque muitos desses servidores têm 
direitos adquiridos e o Ministério não quer reconhe
cer isso. Não vou dizer que 1 00% deles devam ser 
reintegrados - já conversamos com os Líderes do 
Governo nesta Casa, e o Presidente da Rep(t>lica 
também tem conhecimenlo do assunto -. rrias quero 
aqui refutar, de forma cabal, que algum cidadão do 

. Amapá tenha ameaçado de morte a Drª- Clãudia 
Costin. Se l'ã outros problemas - o que desconheço 
- poderemos acreditar. 

Eu gostaria, na fase de conclusão da missão que 
o Josias de Souza recebeu, de substituir o Gilberto Di
menstein na Folha de S. Paulo, que ele fizesse uma 
reflexão: não sei que sentimento ele possa ter contra o 
nosso Amapã; talvez não conheça essa terra bonita, 
agradãvel, de um povo extremamente generoso, que é 
a Amazônia, e, particularmente, o Amapá, que estã de 
portas abertas para receber o Josias e qualquer outra 
pessoa que deseje de falo conhecer as virtudes do 
nosso povo e as vantagens comparativas que existem 
no nosso Estado. 

O Sr. Romero Jucá- V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o 
aparte, com prazer, Senador Romero Jucá 

O Sr. Romero Jucá - Senador Sebastião Ro
cha, V. Exª tratou de uma questão que não ÕIZ res
peito somente ao Estado do Amapã, mas também, 
de perlo, ao Estado que represento, Roraima: o en
quadramenlo dos servidores federais no Parecer FC 
3, e, mais do qlle isso, as dúvidas que estão surgin
do ultimamente quanto a esse enquadramenlo, le
vando os funcionários plblicos dos dois novos Esta
dos à insegurança e, eu diria, a um clima de quase 
pãnico. Esse assunto é extremamente pertinente na 
aluai conjuntura, porque ontem o Governo do Esta
do de Roraima recebeu um relatório da CISET, do 
Ministério da Administração, que recomendava a ele
missão de mais de quatro ma servidores, de pratica
mente lodos os servidores da Companhia de Águas 
e Esgotos, da Companhia de Elebicidade e da Com
panhia de Desenvolvimento do Estado. Se isso ocor-

resse, seria o caos no Estado de Roraima, ficaría
mos sem aperte técnico nessas três áreas, da maior 
importância para estruturar o novo Estado. Hoje de 
manhã, falei com a Secretária-Executiva do Ministé
rio, Drª- Clãudia Co"Stin, e quero aqui dar o testemu
nho, apesar de todas as dificuldades, do tratamen1o 
fidalgo e da boa intenção em busi:ar uma solução. 
Entendo que o Ministério e a equipe técnica do Mi
nistro estão empenhados em buscar uma solução. 
Quando falo, refiro-me não só ao problema de Rorai
ma mas também ao do Amapá, porque somos Esta
dos-irmãos, não só no nascimento, mas também nas 
dificuidades que enfrentam os nossos funcionários 
públicos federais. Quero dizer que esse é um assun
to muito sério e muito grave, que tem que ser tratado 
pelo Ministério da Administração de forma cautelosa 
e responsável, porque, além do pánico que se cria 
toda vez que se aventa a possibilidade de demissão 
de servidores. há um caso a mais, que são os pedi
dos de redistribuição e a perda de funcionários e de 
técnicos que os dois Estados sofrem com a redistri
buição. Então, eu queria somar as minhas pélavras 
às de V. Exª e dizer que, efetivarnente, não acredi1o 
que parta de nenhum dos dois Estados qualqtler tipo 
de ameaça ou clima de violência contra o Ministério, 
mas sinlo um clima de extrema preocupação e gravi
dade. É por isso que faço também, no discurso de V. 
~. um apelo ao Ministro Bresser Pereira e à Secre
tária-Executiva Cláudia Costin para que continuem 
tratando com sensibilidade e com cuidado a política 
de pessoal dos dois ex-Territórios, porque ela é de 
fundamental importãncia para a consolidação de Ro
raima e do Amapá. Sem ela, sem dúvida nenhuma, 
os dois Estados estariam fadados ao subdesenvolvi
mento e a não terem condição de se tomarem os 
Estados modelos que queremos. Meus parabéns 
pelo tema que V. Ex" aborda! 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Exª e o incluo no meu pronunciamento. 

Quero dizer que, no que áiZ respeito ao Amapã, 
essa é a primeira relação, porque as informações que 
ternos é que em tomo de seis mil servidores estão 
ameaça:los de exclusão da folha de pagarnenlD. Es
ses servidores foram amparados pelo Parecer FC-3 na 
época em que era Presidente da República o hoje Pre
sidente desta Casa, Sena:lor José Sarney. 

A boa notícia que tivemos nestes últimos dias 
foi que o Ministério decidiu respeitar o Parecer FC-3, 
e, portanto, com base nele, vai resguardar o direi1o 
daqueles que conseguirem comprovar, através de 
documentos autênticos, que estavam vinculados aos 
ex-Territórios até 4 de outLbro de 1988, de forma di-
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reta ou de forma indirela - na. verdade, o caso da 
maioria dos servidores. 

Ao concluir c 'Tieu pronunciamento, Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, eu gostaria de abordar 
um outro assunto, que foi tratado pelo jornal O Glo
bo em matérias publicadas nos dias 2 e 3 de janeiro, 
nas quais se fala que uni quartel militar do Exército, 
em Clevelândia do Norte. no Município de Oiapoque, 
no Estado do Amapá, serviu de campo de extermí
nio, de campo de concentração entre 1920 e 1960. 

Dispomos apenas de informações preliminares 
a respeito desse assunto, mas, com base na matéria 
feita pelo jornal O Globo e em depoimentos de pes
soas que foram ouvidas nesse curto espaço de tem
po, inclusive do staff militar, cremos que é possível 
que esse fato tenha na verdade acontecido. 

A partir de 1920, a região foi utilizada corno 
uma C()lõnia agrícola, para onde presos políticos 
eram levados, e não sabemos se eram extermina
dos ou não. O fato concreto é que aquela região ser
viu realmente como colõnia agrícola para a prisão de 
políticos, iniciando-se no Governo Artur Bernardes, 
com evidência de que os primeiros 250 prisioneiros 
chegaram em Clevelândia do Norte por volta de 
1924. Depois, com a implantação do Estado Novo, 
vários prisioneiros foram também para ali levados. 

Durante a Segunda Guerra Mundial - afirmam 
sobretudo aqueles que estão pesquisando essa ma
téria -, japoneses, alemães e italianos também te
riam sido para lá levados, e, segundo depoimentos, 
ali teriam sido exterminados. 

Quero dizer que há uma E1norme disposição do 
Governo do Estado do Amapá - inclusive conversei 
com o Governador do Estado a respeito desse as
sunto e também com o Comandante do Batall>.ão lo
cal - de esclarecer essa questão, e trabalhar no sen
tido de que, se for comprovado o extermínio de pes
soas em Clevelândia, se for comprovado o funciona
mento de um campo de concentração, de um campo 
de extermínio naquela região, as famílias dessas 
pessoas sejam devidamente informadas. 

Se for o caso, que se faça uma investigação 
profunda e que os militares contribuam para ela, 
para que a His!ória do Brasil, a História Mundial pos
sa registrar, de fato, a verdade, se é que alguma coi
sa aconteceu. Se isso não ;Jassa de especulação, 
que as pesquisas e as ir.•estigações sejam feitas 
para que se chegue a essa conclusão. 

O certo é que há indicies fortissimos de que, 
na verdade, essa região do extremo Norte do Brasil, 
que fica no Estado do Amapá, em Clevelãndia do 

Norte, tenha servido de prisão política e de campo 
de extermínio entre os anos de 1920 e 1960. 

Concluo, Sr. Presidente, desejando, mais uma 
vez, um trabalho profícuo e de bastantes resultados 
positivos para todÕs nós, para o Governo Federal, 
para os Governos Estaduais e, sobretudo, muita feli
cidade para todo o povo b~iro-e Para o povo do 
meu Estado do Amapá. -

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, , o Sr. José Eduardo Dutra, suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos 
. Valadares, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavm ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. 
- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT ..SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, ~ e Srs. Senadores, ia abrir mão 
da minha inscrição, mas, como pr~tendia vàltar ao 
tema da convocação extraordinária e como o Sena
dor Pedro Simon reclamou que eu, na Presidência 
da Mesa, não permiti que aparteasse o Senador An
tonio Carlos Valadares quando se pronunciava so
bre esse terna, vou voltar ao assunto até para permi
tir que S. Ex• dê o seu posicionamento. 

Não farei um pronuflCiamento tão radical quanto 
o do meu Colega, até porque, em Sergipe, o radical é 
o nobre Senador Antonio Carlos Valadares. Minha ten
dência é a ala moderada da esquerda sergipana, 

Tenho uma preocupação, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, e até uma angústia nesta semana de 
convocação extraordinária, que está relacionada 
com algumas discussõeS que tivemos no ano passa
do sobre o papel do Senado da República Em diver
sas ocasiões, o Senado funcionou apenas como 
mera Casa homologatória, como m...'fo cartório. Che
gamos até ao absurdo de, no final da Legislatura, 
aprovar uma resolução que fazia referência a um ór
gão subalterno do Poder Executivo, corno bem frisou 
o nobre Senador Josaphal Marinho. 

Neste período de convocação extraordinária, 
pela pauta que foi elaborada pelo Poder Executivo, 
naturalmente os temas mais candentes, mais apai
xonantes, mais polêmicos .:.. quais sejam, reforma 
administrativa, reforma previdenciária, reforma tribu
tária - estão sendo ainda debatidos na Câmara dos 
Deputados. Temo, portanto, que, durante estacon
vocação, pelo fato de os temas· mais polêmicos não 
estarem nesta Casa, acabemos passando a impres
são de que a convocação do Senado Federar não 
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tem razão de ser. Parece-me que, pela Constituição. 
não é passível que a convocação seja apenas da 
Câmara dos Deputados. Concretamente, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, passamos toda a primeira 
semana sem votar nada nesta Casa 

Ontem. através de um acordo das Lideranças, 
fomos informadas de que hoje e· amanhã funciona
riam as comissões. Na entauta, as comissões per
manentes não foram convocadas. Par exemplo: o 
Projeta de Lei de Patentes, que está inserido ·na 
pauta da convocação extraordinária e que jã teve 
aprovado o parecer sobre as emendas na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, está na Comis
são de Assuntas Econômicos. Esteve inclusive para 
ser votada, mas não houve quorum no final·da Ses
são Legislativa. Jã existe parecer sobre as emen
das, e a Comissão de Assuntas Econômicos poderia 
ter-se reunido hoje ou amanhã para votar o parecer 
das emendas da Lei de Patentes. No entanto, isso 
não foi feito. 

f-loje, felizmente, vamos ter a reunião da super 
Comissão do SIVAM. Mas. concretamente. nesta pri
meira semana, sinta-me coma um inútil nesta Casa 

Ft.i hoje para a Câmara dos Deputados, onde 
estava havendo um debate com o Governador do 
Espírito Santo. Sr. Viclor Buaiz, e com o Governador 
do Rio Grande do Norte, Sr. Garibaldi Alves Rlho, 
na Comissão Especial da Reforma Administrativa, 
porque me vi completamente sem ter o que fazer no 
Senado, na medida em que nós, pelo menos nesta 
semana, não vamos dizer a que viemos. 

A justificativa dada para uma pauta tão amplia
da de convocação extraordinária é que o objetivo do 
Executivo.era simplesmente, na prãtica, antecipar o 
início dos trabalhos legislativos, jã que 1996 serã um 
ano eleitoral e, com toda certeza, no segundo se
mestre, os trabalhos, tanto na Câmara quanto no 
Senado Federal, não serão tão produtivos. 

Ora, se temos na pauta do Senado da Repúbli
ca a agenda até o dia 31 de janeiro de 1996 - agen
da em aberto - e se a intenção era simplesmente 
antecipar o início dos trabalhos legislativos, o que 
seria mais lógico, jã que temas uma pauta tão am
pliada? Deveriam ter sido incluídos aqueles projetas 
que jã estavam em condições de ser votados pelo 
. Plenário do Senado da República. 

Quero lembrar inclusive que, na última sessão 
legislativa do dia 15 de dezembro, tínhamos aproxi
madamente 30 itens na pauta e cerca de 15 não fo
ram votados, porque a sessão acabou por falta de 
quorum. Portanto, se o objetivo era simplesmente 
antecipar o inicio dos trabalhos legislativas. o mais 

lógico seria que todos aqueles projetas fossem in
cluídos na pauta da convocação extraordinária. 

Inclusive conversei com o Presidente da casa, 
Senador José Sarney, e S. E# disse que faria um 
apelo ao Presidente da República nesse sentido. Te
nho certeza de que o apelo foi feita, mas, infelizmen
te, não houve a inclusão. 

Em se tratando de mera antecipação dos tra
balhos da Sessão Legislativa, não poderiam ser in
cluídos apenas projetos de interesse do Executivo, 
jã que o Congresso Nacional é composta por diver
sos partidos e não apenas por partidos que compô-
em a base de sustentação do Governo. · 

Foi feiiD, inclusive, 1n1 apelo pelo Senador 
Eduardo Suplicy e pelo Líder do PT na Cãmara dos 
Deputados no sentido de que inserissem na pauta da 
convocação extraordinária alguns projetas que são de 
interesse da Oposiçã:>, explicitamente. par exemplo, o 
caso do Projeta de Renda Mínima do Senador Eduar
do Suplicy, que jã foi aprovado nesta Casa e que está 
em tramitação na Cãmara dos Deputados. Esse proje
to vai ao encontro pelo menos dos discursos <j;re têm 
sido feitos pelo Poder Exect.tivo, pelo Govemo,(io Se-
nhor Fernando Henrique Cardoso. :_ 

Jã vemos, na prãlica, o que vai acontEicer na 
convocação extraordinária, pelo menos o que se está 
vislumbrandlo; na mecfida em que as matérias mais pa
lêmicas e que merecem QS holofotes, a atenção da mi
dia - partictjarmente as reformas constitucionais -, es
tiverem na Cãmara dos Deputados, a imagem que se 
terã é a de que a convocação extraordinária, para os 
Senadores, foi um meta diletantismo ou urna mera for
ma de os Senadores receberem o dinheiro referente á 
oanvocação extraordinária 

O Sr. Roberto Requiao - Permite-me V. E# 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço, com 
prazer, V. Ex;,. 

O Sr. RobertÕ Requiiio - Senador, tivemos 
quinze dias de paralisação, talvez um pouco mais, 
quando o Governo-Federal promoveu a visita à ONU 
no seu aniversãrio, em Nova Iorque. Agora, temos a 
contrapartida, o paradoxo estabelecido: a convoca
ção extraordinária do Congresso Nacional. A mim 
me parece, Senador, que essa convocação se pres
ta muito mais para tirar do vermelho a conta dos par
iamentares e diminuir o ímpeto na votação de um 
aumento salarial para o funcionalismo, que se vincu
la ao nosso, do que qualq\Jer outra coisa mais séria 
A própria pauta, cama V. Exª está abordando e 
cama jã foi abordado pelo Senador Antonio Carlos 
Valadares, não é séria, porque não é factível, não é 



78 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

possíveL E as coisas vão acontecendo dessa forma 
Além desse teatro de absurdos, temos hoje a nossa 
famosa Raytheon anunciando que uma das suas li
nhas de produção. está sendo vendida agora nas lo
jas Arapuã. Daqui a pouco, o SIVAM estará sendo 
comercializado no varejo e no atacado através de 
nossas grandes redes de lojas! E assim vai por água 
abaixo, de uma vez por !adas, a seriedade e o sigilo 
militar. De forma franca e absoluta, Senador, está 
demonstrada a absoluta desnecessidade desta con
vocação. Não vamos conseguir avançar nada, mas 
o Governo Federal terá bloqueado a discussão do 
aumento do funcionalismo. porque o Congresso Na
cional terá recebido indevidamente, para não traba
lhar, uma convocação e uma desconvocação ex
traordinária. ~ 

O Sr. Pedro Simon - Permif!l-me V. Exª um 
aparte? • 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - A meu ver, é importante 
o pronunciamento que V. Exª faz sobre essa maté
ria. Realmente, fiz afirmativa no sentido de que, na 
verdade, o Governo tinha, mediante a convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, antecipado o 
início -da Sessão Legislativa, de 15 de fevereiro para 
o dia 8 de janeiro. O Executivo preparou uma pauta 
extensa para ser analisada nesse período. O Presi
dente do Congresso, Senador José Sarney, afirmou 
que, para o Governo, nenhum item era prioritário e 
que o Congresso Nacional estava liberado para defi
nir as prioridades. E, em reunião com Lideranças, 
considerou prioritária a votação do Orçamento, so
bretudo o que se refere a 1996, que ainda não foi 
apreciado. Argumenta V. Exª - e argumenta bem -
que o Congresso poderia ter solicitado que o Gover
no enviasse matéria do interesse desta Casa. Diz V. 
Exª que provavelmente o Presidente Samey o fez, 
mas que não foi atendido. Não sou conhecedor do 
Regimento -V. Ex"- deve ser estudioso do assunto, 
uma vez que é integrante da Mesa-. mas lembro-me 
de que podíamos votar a inclusão de matéria na 
convocação extraordinária. Não sei se hoje isso é 
permitido. Seria ridículo se não :'fOsse. A meu ver, 
não deve existir dispositivo regimental que proíba o 
Senado, uma vez convocado, de incluir matérias. 
Lembro-me de que, em outras Legislaturas, isso 
acontecia. Cabe-nos pedir a inclusão de matérias 
para apreciação e votação. Por outro lado, V. Exª há 
de entender que, por acordo de Lideranças, decide
se tudo. Por que a Càmara dos Deputados realizou 
votação ontem, enquanto o Senado não o fez? Por 

que a Câmara dos Deputados encontrou projeto 
para ser votado e votou em regime de urgência ur- · 
gentíssima? O Senado Federal votou um projeto de 
lei que dispõe sobre a escuta telefõnica e o mandou 
para a Câmara dos Deputados. Esta, que tinha um 
projeto do Senado, aprovado pelo Senado, para dis
cutir, o que fez? Deixou na gaveta o projeto aprova
do pelo Senado - que, de acordo com o Regimento 
Interno, teria prioridade -e votou um-projeto de au
toria do ExecUtiVo, enViando-o paii;l esta Casa. Os 
Deputados votaram ontem. Então, poderíamos ter 
deliberado ontem, discutido e votado matérias, se as 
Lideranças assim tivessem determinado. O Presi
dente José Samey informou-nos ontem que, segun
do determina o Regimento Interno, seria necessário 
esperar três dias antes de votarmos alguma matéria, 
o que acontecerá somente na sexta-feira. A grande 
verdade - repito - é que um acordo de Lideranças, 
com a aprovação do Plenário, poderia ter viabiliZado 
votações ontem e hoje. Portanto, perdoe-me a sin
ceridade, mas depende de nós. Não aceito que se 
diga que é o Presidente da República o responsável. 
É verdade que o Senhor Presidente da República 
quer votar matéria do seu interesse? É. É verdade 
que Sua Excelência colocou uma pauta de cem pro
jetas, que é um exagero? É. Mas nada impede que 
escolhamos a nossa pauta. O que esté faltando, por 
parte do Congresso Nacional e por parte do Senado 
Federal, é nos autodírigimnos. Não ternos que 
aquiescer em relação ao que o Presidente da Repú
blica diz e determina Temos autoridade, podemOs 
decidir. Cem projetas é um absurdo? É um absurdo. 
É um escãndalo? É um escãndalo. 'Então vamos nos 
reunir e dizer que vamos votar dez projetas, mas 
que achamos que há projetas da Casa. como o de 
V. Exª, da Vale do Rio Doce, que devem ser vota
dos. Submetemos ao Plenário a decisão de incluí-lo. 
Até aceito o pessimismo de V. Exª e do ilustre Sena
dor do Paraná, mas na verdade temos a responsabi
lidade de escolher o nosso caminho. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não sou 
especialista em Regimento, nem sequer sou advo
gado, mas a infOrmação que tenho é de que o Con
gresso só se pode pronunciar sobre as matérias 
constantes da convocação extraordinária. Mas deixo 
o debate para os especialistas, não ouso intrometer
me nessa matéria 

O que observamos é que o Executivo, ao apre
sentar pauta tão grande para a convocação extraor
dinária, na prática antecipou a Sessão Legislativa 
para as matérias que lhe interessavam, para que os 
prazos. que seriam interrompidos em função do re-
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cesso, pudessem ser contados. Isso - repito - para 
as matérias que lhe interessavam. As .outras, ou 
seja, as matérias que não interessavam ao Governo. 
contavam com o recesso como uma forma de prote
lar-lhes a tramitação. Registro inclusive que o reces
so começou no dia 15 de dezerrbro - dizia-se que 
iniciaria no dia 22 - pará que se esfriassem os âni
mos, porque as coisas estavam muito em ebulição. 
havia um grande burburinho - caso SIVAM, pasta 
rosa O recesso começou efetivamente no dia 15 em 
função de as Uderanças do Governo terem delibera
do que o mais correm seria botar um pouco de água 
na fervura, pe!Tililir que o espíri1D natalino 1Dmasse 
conta de todos nós. · 

O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DU'tRA - Concedo 
um aparte <lO Senador José Rober1D Arruela e depois 
ao Senador Humber1D Lucena, com muito prazer. 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador José 
Eduardo Duira, faço algumas considerações, porque 
parece-me que em alguns momentos começamos a 
cometer equívocos coletivos de linha de pensamen
to. Faço essas considerações até para concordar 
com as observações feitas pelo Senador Pedro S"l
mon. O primeiro fato, concrem e objetivo, é o se
guinte: o Congresso Nacional, por razões que não 
se devem anariSar agora- devemos ~ê-lo depois-, 
não aprovou no ano passado, como era do seu de
ver, o Orçamento Geral da União para vigorar no 
ano de 1996. Por mais que tivéssemos tentado, o 
ano de 1996 começou no dia prim~iro d& janeiro, in
dependente da nossa vontade. Talvez sejamos um 
dos poucos países do mundo em que o ano come
çou sem que ·tenha" sido aprovado pelo Congresso 
Nacional o Orçamef!to Geral da União. Esse fa1D, 
isoladamente, jã seria suficiente para fazer com que 
o Congresso Naci:lnal estivesse trabalhando. Um 
segundo ponto: alio-me entre os que julgam funda
mental defender, antes de mais nada, neste momen
to da vida brasileira, o Plano Real, o Plano de Esta
bilização Econõmica. Todos sabemos que esse Pla
no de Estabilização Econômica, que vem dando 
bons resultados, está ancorado em bases absoluta
mente provisórias, algumas das quais cruéis, como 
é o caso dos juros altos. Ora, a substituição dessas 
bases provisórias de sustentação do Plano de Esta
bilização Econõmica por bases permanentes depen
de de reformas fundamentais, principalmente de or
dem econômica, como a reforma tribulária e outras 
que tramitam no Congresso Nacional. E -aí está 
acontecendo um grande equivoco. Hoje, em um de-

bate na rãdio CBN, 12 ou 13 Parlamentares se pro
nunciaram e nenhum deles fez esta colocaÇão, que 
me parece vital: a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional não serve e não deve servir 
apenas para as nlàtérias que serão discutidas e vo
tadas nesse período. A convocação extraordinãria 
se faz necessária também para que se apressem 
determinadas discussões, tramitações congressuais, 
ainda que a votação definitiva não se dê neste pra
zo. Não o fazer seria dizer à Nação brasileira que a 
estabilização económica depende da reforma tribu
tãria, mas que, para que os parlamentares tértham 
férias, ela só voltarã a ser discutida a partir do dia 1 5 
de fevereiro. Penso até - e essa seria uma discus
são polêmica demais para este momenfo, mas dela 
não vamos fugir - que o próprio processo de reces
so parlamentar terã que ser discutido no Congresso 
NacionaL Houve projetas ahteriores à nossa legisla
tura aqui no Congresso que previam outras fórmu
las, mais apropriadas no meu ponto de vista, de fa
zer-se o recesso parlamentar. Entretanto, no mo
mento .em que a regra é esta, ou seja, hã ~ 
partamenlar, não vejo como, no momen1D anterior a 
este, avisarmos o Brasil de que é preciso -r a re
forma constitucional para se buscar os mecSilismos 
permanentes de continuidade da estabilidade econó
mica e, no momento seguin~. dizermos à sociedade 
que agora espere dois meses de férias pelo fim do 
recesso partarnenlar, qliando voltaremos a discutir o 
assum:>. Ainda que não haja condições regimentais 
para que· algumas dessas matérias tenham a sua 
votação finai no próprio recesso, que se ganhe tem
po e que se dê celeridade a esse processo, até para 
que a sociedade brasileira saiba qual serã a posição 
final do Congresso, que poderá até ser negativa 
Mas deverá haver alguma discussão definitiva sobre 
essas matérias, que, na rrJn!Y<! opinião, são funda
mentais para a continuidade do processo de deserl
volvimen1D nacionaL 

Por fim, enquanto não votamos as questões 
que são fundamentais para o ancoramen1D definitivo 
do plano de estabirlzação económica, para que de
pois possa ser iniciado um plano de desenvolvimen
to com justiça social, como cabe à socialdemocracia 
brasileira, podemos apreciar alguns mecanismos 
provisórios de sustentação do plano real que estão 
findos. Falo especificamente do Fundo de Estabiliza
ção Econõmica, o antigo Fundo Social de Emergên
cia. Não discuti-lo agora seria, na minha opinião 
pessoal, retirar instrumenms fundamentais para que 
o Governo faça com que diminua o déficit público e, 
portanto, não realimente o processo inflacionãrio. 
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Mas só a questão orçamentária, individualmente, de 
uma maneira ou de outra- e como V. Ex" também 
não sou regimentalista. não sei qual a maneira ade
quada- impõe, em termos éticos, que o Congresso 
Nacional esteja trabalhando até que haja OrçameniD 
para o ano de 1996, que, independentemente da 
nossa vontade, jã começou. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Jose 
Eduardo Outra, V. Exª me coneecle um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena -"Ouvi o pronuncia
men!D de V. Exª e, pelo menos em um poilto, gosta
ria de colaborar. Em ocasiões anteriores, quando 
houve convocação extraordinãria de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, a pauta, por suges1ão 
da Presidência do Senado, ouvidas as lideranças, 
pôde ser aditada posteriormente. Então, o Senhor 
Presidente da República. desde que o Presidente do 
Senado, oUvidas as lideranças, lhe ~ugira, poderá 
amanhã enviar uma mensagem, fazendo urna adi
ção à pauta que jã foi encaminhada por ocasião da 
convocação extraordinária Isso seria importante, so
bretudo no caso do Senado, onde vãrios proje!Ds, al
guns de iniciativa de senadores, estão a ponto de 
serem incluídos na Ordem do Dia Seria esta a pala
vra que eu colocaria para a reflexão do Plenário e 
até para que o Sr. Presidente do Senado, Senador 
José Sarney, pudesse refletir sobre a matéria 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ml.ito obri
gado, Senador HtniberiD Lucena Se realmente for 
possível, será ótimo. Faria até um apelo para que 
isso fosse viabilizado. 

Vollo a dizer que temos uma agência em aberto. 
Todos os temas que fazem parte da pauta da convo
cação extraordinária estão na Câmara ou estão de
pendendo de parecer de comissões do Senado. Jã foi 
di1D que hã um acordo~ que, se chegar
mos ao final da convocclção extraordinária e as comis
sões não tiverem se probunciado sobre esses temas, 
eles serão aprecia:los pelo Pkinârio. Corremos o risco 
de ficar!Ddo o mês de jalieiro com a agenda em aber
to, debatendo e, possillélmente, na última semana -
do dia 7 ao dia 14 - termos de votar o Código de T ri!n
si1o, o Código Civil, a lei de Patentes, a Lei de Diretri
zes e Bases etc etc etc. Se tivermos de votar· em urna 
semana matérias de lal importãncia, possiVelmente, os 
resultados não serão muito bons. 

Se isso fosse IX"..sível, Senador HumberiD Lu
cena, deveríamos '"· :lT um apelo no sentido de in
cluirmos na conv~' · ·;áo extraordinária todos os pro
jetas que esta' · :. "'m condições de serem votados 

no plenário por ocasião do encerramento da Sessão 
Legislativa 

Para concluir, Sr. Presidente, aproveitando a 
presença do Senador José Roberto Arruda, quero 
dizer que sinceramente, Senador, não estou mais 
aceitando o argumeniD de que temos pressa em vo
tar algumas matérias para garantir o Plano Real. 
Este foi o argumento brandido nesta Casa no primei
ro semestre: de que não se podia modificar as 
emendas relativas à Ordem Econômica, não se po
dia mocfdicar a eménda do petróleo, a emenda das 

· · telecomunicações; não se podia modificar a emenda 
sobre cabotagem etc, porqúe elas jã tinham sido dis
cutidas na Câmara e não havia mais tempo, porque 
o Plano Real dependia disso. 

Votamos quase tudo no primeiro semestre. De 
lã para cá, o que mudou? Começou a chegar investi
mento na área de petróleo e telecomunicação. Jã 
estã 1udo regulamentado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- Nobre Senador, informo que o tempo destina
do a V- Exª pelo Regimento jã estã esgotado hã 
mais de seis minu1os. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - COncluirei, 
Sr. Presidente. 

Então, esse argumento realmente não me sen
sibiliza Concordo com a reforma tributãria Aliãs, 
dissemos desde o início que deveríamos ter come
çado por ela, por ser á mais importante, uma vez 
que teria condições de apresentar retomo imedia1o. 

No entan!D, parece que o Governo se satisfez 
com a legislação do Imposto de Renda de Pessoa 
Física e. Jurídica, com o Fundo de Emergência e 
preferiu deixar a reforma tributária "debaixo do tape
te• até porque este é um tema sobre o qual, em pri
meiro lugar, não hã muiiD acordo na base governista 
e é urna questão que pennite verificar quem são os 
modernos e os atrasados neste País. 

Agradeço ao Sr. Presidente pela complacência 
para comigo no sentido de prorrogar o meu tempo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- Concedo a palavra ao nobre Senador, como 
líder, por cinco minu1os. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores. toda essa diSCussão e a afirma
ção do Sr. Roberto Requião trazem-nos uma imensa 
preocupação. 

Gostaríamos de ouvir as lideranças do Gover
no, porque ontem nos assustamos ao assistir o Jor-
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nal Nacional e owir do Poder Executivo que o fu1cio
nalismo público brasileiro não tem dala de dissídio. É 
uma norma, é uma tradição que vem de déca:las que 
o aumento do funcionalismo se dá no mês de janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Nobre Senador, gostaria de informar a V. E# 
que, como nesla sessão não há Ordem do Dia, to
dos os pronunciamentos de líder terão o prazo regi
mental de cinco minutos!" 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço-lhe, 
Sr. Presidente. · 

Agora, chega até nós a posição do Senhor Pre
sidente, dizendo que não tem a obrigação de conce
der esse aumeniD. E o Senador Rober!D Requião 
expõe que fomos convocados, recebendo ajuda de 
cusro pela participação nes!as sessões, e para, 
diante do fato, nos calarmos diante-da necessidade 
do funcionalismo pl:blico deste nosso País. 

Sinceramente, penso que o Senado Federal 
não poderá calar-se diante deste fato. Gos!aria que 
as lideranças do Governo se posicionassem a res
peito da questão. Naturalmente, este convocação, 
na verdade, nada mais é do que uma antecipação 
dos nossos trabalhos. E considero-a necessária por
que, diante de tantos fatos e assuntos que precisam 
ser definidos, não podemos ficar em recesso até 15 
de fevereiro, principalmente se levarmos em consi
deração a votação do Orçamento. 

Já se tomou um fato comum neste País - a 
única Nação do mundo onde acontece isso - des
cumprirmos a Constituição que criamos, porque a 
Carla Constitucional obriga-nos a ·aprovar o Orça
mento antes que o seu exercício financeiro se inicie. 
Já está-se tomando norma, tradição, aprovar-se o 
Orçamento do País alguns meses depois de iniciado 
o seu exercício, o que se traduz num verdadeiro ab
surdo. Mas a culpa é nossa, é das &deranças deste 
Casa, da direção des!as duas Casas do Congresso 
Nacional, pois não soubemos trabalhar, não soube
mos estabelecer normas e procedimentos para cum
prir com a nossa obrigação. E es!amos aqui, agora, 
para realizarmos essa tarefa 

Ontem, durante a retSJião das lideranças com o 
Presiden1a José Samey- que se mostrou preocupado 
oom a necessidade de desenvolvermos aqui algum 
trabalho - ficou acertado que a ~ de Econo
mia se reuniria hoje para dar a palavra final sobre a Lei 
de Patentes e sobre dois ou três projellls que foram 
cfoscutidos. Lamentavelmente isso não ocorreu. 

·Fundamentalmente, penso que todos nós, Se
nadores da República, devemos manifestar o nosso 
posicionameniD com relação à questão do aumento 

do funcionalismo público. Afinal de contas, já esla
mos no dia 1 O de "janeiro e essa questão já deveria 
es1ar definida, esse percentual já deveria estar claro. 
Inclusive, cabe a nós· aprová-lo. 

São inadmisSíveis as afirmações feitas ontem 
por representantes do Governo; são inaceitáveis do 
nosso ponto de vista No Orçamento deste ano, o Go
verno tem destinado a todo o funcionalismo público 
brasileiro US$35 bilhões e, em contrapartida, US$22 
bilhões ao serviço das dívidas interna e externa. Isso 
quer dizer que o serviço das nossas dívidas estão con
sumindo praticamente 75% do valor que será pago a 
todo funcionalismo público brasileiro. 

O Governo alega não ter dinheiro para aumen
tar o satãrio do funcionalismo público, mas tem para 
pagar o serviço da dívida para enriquecer banquei
ros, para comprar a parte podre do Banco Ecónõrni
oo e de outros bancos que vão à falência, vencendo
se o que há de positivo. 

Ora, que se corte e se limite o salário dos ma
rajás, que se estabeleça um teto, que se cortem os 
chamados direitos assegurados - pontos esses que 
nosso partido, PSB, apóia na reforma adminis!Tativa 
Mas é um verdadeiro absurdo falar que o fu1cioráio pú
blioo não tem direito a cfiSSÍdio e que janeiro não é data 
para isso. Esta Casa deve se manifestar sobre este as
sunto, principalmente as suas lideranças de Governo. 

Para encerrar, Sr •. Presidente, como líder do 
Partido Sociafosta Brasileiro, gostaria de lamentar 
protündamente a morte de um dos maiores esladis
tas deste século, o ex-Presidente francês, François 
Mitterrand. Um homem que tem uma história política 
brilhante, que atuou na Resistência contra o Nazis
mo e que, cinquenta anos depois, morre, exatamen
te quando se comemora aquela l~ção. 

François Mittemand foi parlari1enta.r durante 35 
anos. Por duas vezes, foi candidato a Presidente da 
França, não se elegendo. Persistiu nessa lula e ele
geu-se por duas vezes consecutivas, governando a 
França por 14 anos. Teve imertSas realizações e, 
acima de tudo, não quer ser lembrado apenas como 
um homem que fez alguns monumentos que toma
ram a França famosa no mundo, como a Torre de 
Vidro, como o Arco do Desenvolvimento e tantos ou
tros, mas, sim, como o homem que deu uma contri
buição fundamental e que viu praticamente concreti
zado um de seus maiores desejos, uma das coisas 
mais importantes deste século: a união da Europa, o 
fortalecimeniD do seu Continente, já próximo, inclusi
ve, de ter uma única moeda 

Essa luta que teve François- Mitterrand como 
um dos seus ideólogos, oomo um dos seus maís fir-
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mes batalhadores, trouxe uma vida muilo melhor 
para o povo da Europa, ~trouxe· desenvolvimel'!lo e, 
como conseqüência, melhores condiçôes de vida 
para todo o povo daquele Continente. 

Sr. Presidente, Sri's e &s. Senadores, na oondi
çàl de Líder do Partido Socialista Brasileiro - PSB -
nesta Casa, não poderia deixar de regislrar, com pesa-, 
o des$feeirnento do ex..Presidente Fra-.çois Milter
rmd, que teildo goverralo a Frallça por 14 aros conse
cttivos, entre 1981 e 1995, destaooli-Se COITD lJll dos 
maiores líderes do cenário poliliciJ intemacional 

A reverência que ora faço à memória do esta
dista François Mitterrand reveste-se de peculiar sin- · 
gularidade, uma vez que o ex-Presidente hoje pran
teado, assim como nós, defendeu durante toda sua 
vida pública o ideal de uma sociedade socialista. •. 

François Maurice Marie Mittemmd, nascido em 
26 de outubro de 1916, na cidade francesa de Jar
nao, formoU-se em Letras e Direilo pela Universida
de de Paris, tendo exercido seu primeiro cargo públi
co em 1946, quando foi eleito deputado pelo Depar
tamento de Nievre. 

Coincidência da história, Sr. Presidente, é o 
fato de Mittenrand ter iniciado sua vida política na 
Resistência Francesa, durante os anos mais duros 
da 22 Guerra Mundial, em que a França foi ocupada 
pelas forças nazistas; e tê-la encerrado exatamente 
presidindo as comemoraçôes pelo cinqüentenârio do 
fim daquele conflilo, em maio do ano passado, pou
cos dias antes de passar o poder a seu ,sucessor, 
Jacques Chirac. · 

Mais de meio século de vida pública, Sr% e Srs. 
Senadores. Parlamentar durante 35 aoos; onze vezes 
Ministro de Estado; eleito duas vezes Presidente da 
Repúbflca, François Mitterrand teve uma carreira políti
casem precedentes na história conterrpJrânea. 

Contava ainda com apenas 28 anos de idade 
quando. em agosto de 1944, integrou o primeiro gover
no organizado pelo General De Gaulle imediatamente 
após sua libertação. Aos 31 anos. em 1947. converteu
se no mais jovem MiAis!ro de E$do da França 

Tendo posteriormente ro~ido com Charles De 
Gaulle, por discondar de suas orientaçôes politicas, 
e de quem acabou por se tomar um oposilor tenaz. 
Mitterrand assumiu o papel de artifice da renovação 
do sicialismo francês e da união das esquerdas. 

Begendo-se, em 1971 • SecretâricrGeral do 
Partido Socialista Francês, por ele· reorganizado no 
ano anterior, fez culminar sua peculiar habilidade de 
estrategista politico com a formação de um pacto das 
esquerdas, firmado em 1972, que amadureceu a1é as 
eleições de 1981 , quando finalmente Milterrand chega 

ao poder,. oo•bap;:11xlo-se ao conservadorismo que 
se estabelecia nas relaçlões intemacicx l8is daquele 
periodo, reloiÇada com a eleição, no mesmo ano, de 
Ronaldo Reagan p;u:a a Casa Branca. 

No exercício~ da Presidência da França, Fran
çois Mittenrand mostrou que a esquerda é capaz de 
fazer um governo responsável e competente. trans
fonmando o Partido Socialista em um ponto de refe
rência de grande e duradoura influência na vida poli
tica francesa e européia 

A tal por\to que, apesar dos reveses e obstácu
los de natureza política e econõmica, o sociaiismo 
de Mitterrand conseguiu manter a França como uma 
potência econõmica e politica mundial, provando as
sim a viabilidade ideológica do sociaiismo contempo
râneo, em que pese a ·recente fragilização dos regi
mes do leste europeu. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, fica pois 
registrada, neste pronunciamento, nossa homena
gem a esse grande líder mundial que foi FrançoiS 
Mitterrand, com o qual comungamos o ideârio socia
lista que nos faz crer em ldiT1 mundo liYre das iniusti- , 
ças e desigualdades sociais. 

Tão bem se ajusta à memória de Mitterrand o 
epitáfio do ~sair da vida para entrar na historia" ... To
da via, em uma de suas últimas entrevistas. o esta
dista francês foi modesto, tomando emprestadas pa
lavras do lider social-democrata alemão Willy 
Brandt, para resumir tóda sua longa trajetóría na 
vida pública com um simples: - "FIZ o que pude ... " 

Era -o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Antônio Carlos Valadares, su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam
pos, 2"- Vire-Presidente . 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a paiavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR.. PRESIDENTE (Júlio GarrpJs)- V. Exª tem 
a palavra, nobre Sena:lor Antorio Garios Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
BA. Para uma comunicaçã:> ina:fiâvel. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores. trata
se de uma pequena comunicaçã:l inacfiâvel, no sentido 
de dizer que a Comissão sobre o SIVAM vai reunir-se 
dentro de poucos minutos. Agradeceria aos que dela 
participam. que comparecessem, a fim de tomarmos 
deliberação, inclusive sobre o calendário e o término 
do tempo da Comissão. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio ~) - Regis
tro feito, nobre Senador Antonio Garlos Magalhlles. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jo
saphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. PJorun. 
cia o segl.inle dscuso.) - Sr. Presidente, Sl!'s e Sls. 
Senadores, a convo<:aç;1rD extraordinária, que ora nos 
rel.ne, reqt.er comentários, além 00s que já txan profi
cientemente<Qi des~ porvários senadores. 

Em primeiro lugar, deve-se assinalar que Ioda 
convocação ex!raordinária pressupõe a apreciação 
de matérias sobre interesse pCblico relevan1e, e a 
respeito das quais a deciSão do Congresso. não 
deve tardar. Por isso mesmo, a pauta de uma con
vocação extraordinária não pode desdobrar-se de 
forma genérica, em diversos e múlliplos assunlcs 
como, no caso, acontece. O que es1á na pauta da 
convocação extraordinária não é matéria para ser 
decidida dàqui até o dia 14 de fevereiro. Com mLito 
boa vontade, seria matéria para ser apreciada du
rante toda a Sessão legislativa de 1996. 

Em segundo lugar, pela multiplicidade dos as
suntos objeto da convocação, parece que o Senhor 
Presidente da República não buscou entendimento 
com os dirigentes do Congresso, para fixar as ma1é- ' 
rias que deveriam ser obje1o de exame. 

Não acredito que os nobres Presidentes da Cã
mara dos Deputados e do Senado Federal convies
sem na elaboração de uma pauta dessa extensão, 
sobretudo porque a convocação incide em matérias 
que não podem ser, de imediato, apreciadas. 

As Emendas Constitucionais - acredito - estão 
todas na Cãrilara dos Deputados. Pendente, portan
to, toda essa matéria, de decisão na outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Por outro lado, não há a detenninaçã.o precisa 
da matéria, como deveria oconrer. A convocação do 
Congresso não pode ser para que se trate de maté
rias relacionadas com os arts. 62 e 166 da Conslib.i
ção Federal; matérias sobre o regime do § 12 do art. 
64 da Constituição Federal; matérias de que trata o 
art 52 e vários itens da Constituição Federal; proje
tos de códigos, ou sua alteração, de iniciativa do Po
der Executivo. No bojo dessas matérias, cabe tudo 
sobre o que o Congresso pode deliberar. Vale dizer, 
não há a definição correta das matérias que deve
riam constituir objeto de deliberação do Congresso 
na convocação extraordinária 

Mesmo quando se refere às emendas constitu
cionais, o Senhor Presidente da República deveria 
ter o elementar cuidado de verificar que, do dia 8 de 
janeiro ao dia 14 de fevereiro, o Congresso Nacional 

não poderia apreciar, para deliberar sobre Sistema 
de Previdência Social,· Reforma Administrativa, Or
ganização dos Poderes, Reforma Tributária, Refor
ma da Educação., CPMF, Criação de Municípios, 
Resseguros, Contratação de Cientistas Estrangei
ros, Fundo de Estabilização Fsscal. Muito mais corre
to seria que houvesse conv.encionado com os dois 
Presidentes das duas Casas do Congresso quais as 
matérias que poderiam entrar imediatamente em 
apreciação. Porque se note desde logo o seguinte: 
se amanhã o Congresso deliberar apenas, até 14 de 
fevereiro. sobre três ou quatro matérias. por impor
tantes que sejam, a opinião p(blica ficará sempre na 
convicção de que o legislativo não cumpriu o seu 
dever. Ou, dizendo mais claramente, o Congresso 
foi convocado, provocou despesas extraordinárias e 
não cumpriu regularmente sua função, pois que, 
apesar da extensão da pauta, deliberou apenas so
bre três ou quatro matérias. 

O Congresso não pode expor-se a essa· situa
ção. O Senhor Presidente da República não pode 
proceder arbitrariamente no ato de convocação. t: 
do seu dever, tendo em conta o regime de ~armonia 
dos Poderes, convencionar com o Poder legislativo 
aquelas matérias que podem ser, dentro po prazo 
previs1D, razoavelmente apreciadas. Mas nada disso 
resulta do que está nesta convocação. 

Ainda hoje e tendo em vista o contraste da con
vocação para matéria ~ ampla. um jornal sóbrio 
como o Estado de S. Paulo, num título de muita gra
ça. referindo-se ao que ontem aqú 3l1lJ1CÍOU o Presf. 
dente do Senado, reduzindo toda aquela matéria a 
manchete apreciãvel, observa: "De como reduzir cem 
a três ou qualro". É a~ correta. t: a observa
çOO de que a col'lVOC3Çi'K!I!ão foi efetivamen!e realiza. 
da para que se cumprisse a pauta estabelecida 

Aliás, ainda há pouco, um dos nobres líderes 
do Governo deixou entrevisto que a convocação não 
foi feita para que se apreciasse toda a matéria nela 
relacionada; objetivoü também abrir oportunidade à 
contagem de prazo, ou seja, a redução de tempo 
para que, noutro momentq, várias dessas matérias 
sejam, em verdade, objeto de decisão. 

Ora, não se faz convocação do Congresso Na
cional, com as despesas que a medida provoca, 
para ganhar tempo, para s~rir·prazos regimentais. 
A convocação extraordinária pressupõe um interes
se pí.tllico relevante, capaz de ser atendido dentro 
do prazo estabelecido. 

O Congresso também precisa cuidar melhor da 
interpretação do seu Regimento ou de modificã-lo 
para que formalidades meramente internas não se= 
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jam obstáculo à imediata decisão de assuntos im
portantes. 

o Congresso Nacional, convocado para o dia 
08, reúne-se e somente vai haver sessão delibera:'
va na próxima semana Ora. não se justifica, em ab
soluto, que tal possa ocorrer. Se, porventura, o Regi
mento prevê a necessidade do decurso de duas ou 
três sessões para que, então, matérias sejam discu
tidas, que se cuide de modili!!ã-lo; se não se puder 
dar-lhe uma interpretação flexível, por se tratar de 
convocação extraordinária Impunha-se, no dia mes
mo em que a convocação começou, anunciar o exa
me de matérias. O Regimento não pode ser apenas 
um instrumento de fonnalidade. em condições de obs
taro devido trato dos assuntos do interesse p(blico. 

O Sr. Pedro Simon - V.Ex'- me petrnite um 
~a~? ~ 

O SR.-JOSAPHAT MARINHO - Ouço V.Ex" 
comprazer. 

O Sr. Pedro Simon - Com a sua competência 
permanente, V.Ex~ aborda este assunlo. Faço-lhe, 
entretanto, uma ressalva quando diz "o Congresso•. 
Não, é apenas o Senado, porque a Câmara votou no 
primeiro dia da convocação extraordinária, segunda
feira, matéria relacionada à escuta telefõnica. Nós 
não votamos. Portanto, não é o Congresso. Em se
gundo lugar, sabemos que temos feito acordo de rl
derança e podemos votar determinação de que a 
matéria venha V .Ex" tem toda razão na argumenta
ção que está fazendo. Esta convocação extraordiná
ria colocou mal o Congresso desde o início. Quando 
saiu nas manchetes que seriamqs convocados no 
dia 16 de dezembro e que suspenderíamos nossos 
trabalhos no dia 22 de dezembro para reabri-los no 
dia 8 de janeiro, V. Ex" fez-me um ~arte dizendo 
que isso era um absurdo. Colocar-nos-ia gratuita
mente ao grotesco da imprensa, como aconteceu. 
Em boa hora, mas por outras razões, não porque 
nos colocou mal perante a imPrensa, mas porque in
teressava ao Governo esfriaro "ambiente, o Governo 
resolveu, em vez de convocar para o dia 16, convo
car para o dia 8. Quanto à pauta, os Presidentes da 
Câmara e do Senado têm a obrigação de ouvir o 
Congresso, de conversar conosco. Sei e posso dizer 
que o Senhor Presidente da Rep(blica ouve as Me
sas da Câmara e do Senado na presunção de que 
os Presidentes das duas C asas tenham ouvido seus 
representantes. Pareco:· . ,.; que isso não aconteceu. 
Houve uma deselegância, porque o Presidente não 
faria Duvido que, se o Presidente Samey ou o Pre
sidente da Câmara tivesse dito: "Olha, esses são os 
seus projetos, Senhor Presidente? Vamos incluí-los 

na On:Jem do Dia" ... Agora, hâ esses aqui que recebi 
até da oposição. Ora, esse o PT, ou outro partido. 
pediu-me que incluísse também na Ordem do Dia, 
mas isso não ocorreu. Por isso, é aquilo que diz o 
nobre representaiíte do PT, projetos que estavam 
prontos para serem votados, em vez de acontecer o 
que estâ acontecendo aqtli, onde temos atê o fim do 
mês sessões não deliberativas, porque não há maté
ria pronta para entrar na Ordem do Dia e as· que es
tavam prontas não foram votadas porque aquela 
sessão durou pouco e não deu tei'JlX), mas que po
diam ser votadas, o Presidente não colocou na con
vocação extraordinária. Dwido que, se o Presidente 
José Samey e o Presidente da Câmara tivessem pe
dido, Sua Excelência tivesse se negado a fazer isso. 
Portantl, houve uma série de equívocos que se repeti
ram, entre os quais volto a dizer. o meu pensamento é 
o de que o Presidente fez 1n1 puo a:liantamento das 
Sessões Legislativas Ordinárias, que, ao invés de te
rem início no dia 15 de fevereiro, ocorreram no dia 08 
de janeiro. Mas, ao menos, isso deveria ter sido dito à 
Nação, isso deveria ter sido esclarecido; o que o Jor
nal NaciOnal p!blicou, e o que vão cobrar de nós, é 
que esses 100 projetos enviados para o Congresso 
Nacional não serão votados. Meus cumprimentos a V. 
Ex" pelo lúcido pronunciamento que faz. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Agradeço-lhe 
o aparte, nobre Senador Pedro Simon, e saliento 
sua primeiro observaçãÕ, a de que este Senado, em 
diferentes oportunidades, tem votado a suspensão 
de interstícios para a votação de matéria e, às vezes 
atê, o tem feito abusivamente. Quando não se justifi
ca a urgência; ela é forçada e votada Quando se 
trata, entretanto, de matérias da natureza das que 
constituem objeto da convocação extraordinária, os 
responsáveis pelo encaminhamento dos trabalhos 
não adotam as providências cabíveis. F.ca a minha 
observação, até para que possa, quando em outras 
oportunidades vierem pedidos de suspensão de in
terstício, votar contrariamente. 

Dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
convocação acabou irregularmente feita por impossi
bilidade absoluta de cumprimento das tarefas nela 
delineadas. 

· Note-se, e já foi aqui salientado, que ingressa
mos no exercício de 1996 sem a votação do Orça
mento respectivo. O Governo vai, portanto, louvar-se 
em normas de caráter excepcional para fazer as 
despesas. Isso significa que o Congresso, por sua cul
pa, por atraso inadmissível na votação do Orçamento. 
abre mão das condições nonnals de exercer a devida 
fiscalização sobre as· despesas operadas pelo Govet-
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no. É um mal que se está repetindo e que precisa 
acabar, sobretudo porque o homem comi..m, que lê 
os jornais, vai sabendo que o Congresso nã:> votou 
em telllJO próprio o Orçamento do exercício imec:IG
to. 

Essa é uma prática inteiramente inadmissível, 
sobretudo pelos riscos qi.re daí advêm para a fiscali
zação da Administração e, conseqüentemente, para 
a boa aplicação dos rec&sos píblicos. 

O Sr. Arlindo Porto - V. Exª me concede um 
aparte? 

O SR. JQSAPHAT MARINHO- V. E# tem o 
aparte. 

O Sr- Arlindo Porto - Nobre Senador, ouço e 
analiso com atenção o pronunciamento lúcido de V. 
E#. Com a sua experiência, traz V.JP# urna preocu-

- pação, não apenas do nobre Senador, mas, sem dú
vida, do povo brasileiro. Vejo qi.Je a convocação do 
Congresso extraordinariamente mais uma vez é fei
ta. Como alguém que está aqui apenas hâ um ano, 
procuro trazer a experiência de Minas Gerais e, prin
cipalmente, receber o conhecimenlo daqueles que 
aqui estiio. dentre eles, o de V. Ex~. FICO a imaginar 
se o Congresso pode ser convocado apenas como 
um a1o político, ponto este que V. Ex~ levanta muito 
bem. Essa ação de convocação passa a ser apenas 
um ato politico, o qual pode levar a sociedade e o 
povo brasileiro a uma análise? Hã mais de cem mi
lhões de brasileiros, e, naturalmente, cada um faz a 
sua avaliação de formas variadas. Fico a imaginar 
onde está o interesse nacional nos assuntos que es
tão sendo colocados em pauta, que é muito extensa 
Sem dúvida alguma, ao longo deste ano de 1995, 
avaliamos, discutimos e votamos muitas matérias. 
Mas, ao se querer discutir, programar, planejar e vo
tar uma pauta tão extensa em quarenta e cinco dias, 
o maior objetivo não foi o interesse nacional. A ques
tão de urgência de temas inadiáveis deveria ser ana-
6sada ao se fazer essa pauta de convocação do 
Congresso Nacional. Enfim, a população espera, e 
nós Parlamentares também desejamos, que, ao fi
nal, sejam alcançados resultados práticos, ações 
concretas e fatos conclusivos, para que, a partir daí, 
possamos dar condições ao Poder Executivo e à 
Nação de momenlos melhores. Para mim, fica uma 
dúvida quando louvo e cumprimento o nobre Sena
dor pelo seu pronunciamento, e eu diria que, talvez, 
essa dúvida possa ser estendida a outros milhões 
de brasileiros. Qual será o resultado da convocação 
extraordinária deste Congresso? Eu apenas desta
caria que poderemos avaliá-lo somente no dia 15 de 
fevereiro. Essa minha preoCupação poderá durar até 

essa data, mas, quem sabe, terei a certeza de que. 
mais urna vez. poderemos demonstrar à Nação que 
não estamos aqui para resolver as questões impor
tantes do nosso País. Cumprimento V. ~ pelo bri
lhante pronunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado 
a V. E#. E atente, nobre Senador, que suas obser
vaÇÕes são tanlo mais procedentes porque, feita a 
convocação, nela não esté devidamente assinaiada a 
matéria relativa ao Orçamenlo, como votação prioritá
ria A referência ao Orçamen1D, para ser votado neste 
período, vem, indiretamente, quando o Presidente da 
Rep(blica ÕIZ que durante a convocação. entre outras 
matérias, serão cogitadas as dos arts. 62 e 166 da 
Constituição, isto é, as matérias relacionadas a pianos 
plurianuais e a orçamentos, inclusive o Orçamento 
anual; mas não está, como deveria, entre as maté
rias prioritárias, a indicação do Orçamento. 

Vê-se, portanto, que a convocação não obede
ceu a um critério rigorosamente atento ao que a Cons
tituição pressupõe para a convocação extraordinária 

O Sr. Antonio car1os Valadares - Senador 
Josaphat Marinho, V. E# me concede um~? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- OuÇO:O-com 
prazer, Senedor Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio carios Valadares - Senador, 
como é urna tradição nesta Casa, estamos a ouvir 
um pronunciamento da mais alta importância sendo 
teilo por V. E#, com a maestria de sua palavra. de 
sua inteligência e do seu equilíbrio. Na verdade, 
numa comunicação urgente e inadiável, nesta ses
são, em nome do PSB, apresentei um proteslo. dos 
mais veementes, diante desse ato, que considerei 
de deboche contra o Congresso Nacional. O Presi
dente da República encaminhou uma mensagem de 
convocação extraon:inâria do CQngresso Nacional, 
incluindo matérias de forma difusa. não discriminan
do, como acentuou V. E#, algumas delas, como se
ria obrigatório fazê-lo, tendo em vista que a Consti
tuição Feder.;d assim o exige. O Senhor Presidente 
da República, a meu ver, comete1:1 um equívoco, 
j)Orque não foi devidamente aconselh!ldo não só pe
los seus assessores mais próximos, mas principal
mente pelas Uderanças do Congresso Nacional, que 
tinham e têm o dever de orientar Sua Excelência em 
ocasiões como essas. Até o dia 14 de fevereiro, 
quando se encerrará esse período de convocação 
extraordinária, sequer teremos apreciado ou delibe
rado sobre 1 O% do que nos foi encaminhado. Como 
receberá essa notícia a opinião pública do Brasil? 
Como a imprensa vai lidar com esse material negati
vo - digo negativo para a imagem do Poder Legisla-
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tivo e também do Poder Executivo? Se as nossas li
deranças falharam. o Poder Executivo mui!o mais, 
porque a iniciativa foi sua. De sorte, Senador Josap
hat Marinho, que quero felicitá-lo e aproveitar este 
ensejo para apresentar mais uma vez o nosso pro
testo, porque o Presidente da República deveria ter 
maior consideração para mm esta Casa. Todos sa
bem, especialmente ele que foi Senador da Repúbli
ca, que seria impossível, de Uflla fomna tão ampla, 
apreciarmos as matérias que foram por Sua Exce
lência encaminhadas. Senador Josaphat Marinho, 
tenho certeza absoluta de que, até o dia 15 de feve
reiro, o Presidente da República vai -ver o desgaste a 
que submeteu esta Casa e a ele próprio. • 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Quero agra
decer-lhe o aparte, nobre Senador Antonio Carlos 
Valadares, assinalando que V. Exª joi antes, efetiva

. mente, havia !ralado dessa matéria, ainda que em pra
zo mais breve, e o fez com a sua clareza de sempre. 

Importante sempre assinalar é que o Congres
so não pode aceitar a responsabilidade de não vo
tar, de 8 de janeiro a 14 de fevereiro, todas essas 
matérias. É preciso fixar o absurdo da presunção 
constante da convocação para que não fiquemos 
mais responsáveis ainda diante da opinião pública, 
corno jã tem acontecido, Sr. Presidente. 

O Sr. Casilclo Maldaner - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Exª 
comprazer. 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador Josaphat 
Marinho, cumprimen!o V. Exª. Ao longo do ano passa
do, acompanhamos de perto os seus pronunciamentos 
e a altivez com que sempre se coloca diante de tais te
mas. Temos o Jnalor respei1o por V. Exª. Gostaria, 
neste instante, de recordar que, depois de passarlnos 
o ano tentando fazer reformas e encontrar soluções 
para o País, devemos partir para outro capítulo, que 
seria a política de restitados. Não sei se serã possível, 
durante a convocação, apreciarmos IOdas as matérias; 
não hã tempo mesmo, e até a "tropa de choque" do 
Governo .não está aqui presente para fazer com que 
os trabalhos andem. Talvez caiamos no descréditO, e 
isso não vai ficar bem para o Congresso Nacional. 
Conforme disse V. Exª, não poderemos analisar IOdas 
as matérias até o dia 14 de fevereiro. Por que durante 
todo o ano passado a ''tropa de choque" não esteve 
aqui dentro? Como vamos fazê-lo agora, neste curfO 
espaço de tempo? Por isso a exposição que V. Exª 
faz nesta tarde tem uma dimensão muito grande. 
Quero, encerrando o meu aparte, cumprimentã.Jo, 
de todo o coração, pelo seu pronunciamen!o. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sou-lhe grato, 
nobre Senador, pelas palavras de bondade e apoio. 

Em verdade, Sr. Presidente, o que estamos 
hoje assinalando no início da convocação é que não 
podemos ficar com~a responsabilidade exclusiva so
bre a não-aprovação da maioria das questões que 
constam dessa pauta de convocação. 

O Congresso precisa assumir sua posição de 
ir.· 2pendência, sem embargo da harmonia com os 
outros Poderes. Mas não é admissível que continue
mos respondendo pelas decisões do outro Poder. 
Se a responsabilidade afinal recai sobre o Congres
so Nacional, incumbido da cjecisão, cabe-nos ares
salva própria, em tempo. 

Eram estas as observações que queria fazer e 
que, talvez, venham a permitir outros comentãrios, 
para deixar bem posto perante a opinião pública que 
esta convocação extraordinãria ·não foi feita em ter- . 
mos devidos nem. sobretudo, com o devido respeito 
à competência do Poder Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Marina SDva, que ã15porã 
de vinte minufOs para o seu pronunciamento. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Prom.rda o se
gl.inte disruso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presiden
te, SJ!!s e Srs. Sena:lores, gostaria de ser breve até por
que está haveOOo uma reunioo da Cornissi:'rl oo Sivam. 

O assunto que me traz à tribuna na tarde de 
hoje é a assinatura da reVisão do Decre!o n" 22 pelo 
Governo. O Presidente da República assinou porta
rias que estabelecem mudanças que, sob meu ponto 
de vista, são prejudiciais à luta dos povos indígenas 
e contrários aos avanços que foram conseguidos no 
decorrer desses anos. 

O Governo assinou uma portaria e. em seu bojo 
foram assinadas 17 homologações e 1 o portarias de 
demarcações de áreas indígenas nos mais diferen
tes Estados da federação. 

Gostaria apenas de salientar que o Governo estã 
dando com uma mão e tirando com a ot.tra, na medida 
em que a portaria assinada estabeiece a possiJilidade 
de que supos!os proprietários que se sintam preju:lica
dos possam recorrer da decisão e, portanto, prejudicar 
as conquistas dos povos indígenas. 

Segundo estudos de alguns juristas respeita
dos, como é o caso de Dalrno Dallari, o decrelo do 
Governo é inconstitucional. É inconstitucional porque 
as terras indígenas têm prioridade sobre qualquer 
suposta propriedade privada, porque os índios já es
tão nessa terra historicamente, hã um princípio de 
anterioridade; partanto, as terras não poderiam ser re

. clamadas, de acordo com a Constituição Federal. O 
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que o Governo Federal fez foi ceder às pr~ de 
proprietários para instituir o prii'lcípio do contraditó
rio. 

Quero dizer. também, que era uma esperança 
dos povos indígenas, no Governo do sociólogo Fer
nando Henrique Cardoso, que tem ao seu lado a Dr
Ruth Cardoso, uma pessoa que entende da questão 
indígena e que oc~ função ·importante dentro do 
Conselho de Comunidade Solidâria, que houvesse 
uma ampla perspectiva de melhora no que se refere 
à problemãtica dos índios. · 

Infelizmente, não é isso que se está. compro
vando na prãtica. Setores conservadores, interesses 
de latifundiârios, interesses escuses aos das comu
nidades indígenas são ouvidos pelo Gove111o em de
trimento do reclamo de inúmeras entidades rrgadas 
aos índios e, principalmente, dos próprios índios. 

Estamos fazendo uma articulação entre vârias 
entidades do movimento indígena, entidades não
governamentais e, também, entre vãrios Parlamen
tares. Estamos tentando una au:liência com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso que havia se com
prometido a nos ouvir antes de assinar a portaria Ig
noro os motivos, mas não foi possível essa audiência 

Considero que houve um retrocesso quanto à 
questão indígena no Brasil. É preciso que o Governo 
reavalie sua decisão, é preciso que as entidades rrga
das oos povos indígenas façam ver que poderemos 
ver instalada no Pais una verdadeira balbtídia, por
que terras que jâ estfKl homologooas, deiTlai'COOas, 
poderãJ ter seus registros revistos, o que poderia criar 
confl'dos seriíssimos erdre populações indígenas, pro
prietãrios e, até mesmo, co~TU~idades de colonos e, 
por que não dizer, no bojo de tudo isso, garimpeiros. 

Creio que temos uma situação grave e o Con- · 
gresso deve refletir sobre esse terna e dar sua par
cela de colaboração. 

Sou urna pessoa que vem de urna região, 
como é o caso da Amazônia e, particularmente do 
Acre, onde hã inúmeras terras indígenas e um movi
mento indígena muito forte. E, por isso, gostaria de 
dizer que sou solidâria aos índios e tenho posição 
contrária ao que foi feito pelo Governo Federal. 

Admiro a obra do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o seu lado in1electual. Durarde múto tempo, 
nós o chamamos de um cierdista de esquerda Com o 
decorrer do tem:>O. como ser de esquerda não ~a 
na moda, passamos a chamâ-lo de progressista Seu 
governo sempre teve o adjetivo de progressista. 

Isso, tendo em vista algumas atitudes do nosso 
Presidente, limlbra-me uma parãbola. Dizem que 
Alexandre, o Grande, tinha no seu Exército um jo-

vem que sempre criava alguns problemas. Um dia, 
ele chamou esse jovem à sua presença e pergun
tou-lhe qual era seu nome. Ele, tremendo de medo, 
respondeu: "Alexandre, senhor.• Alexandre, o Gran
de, ficou muito iml'aclo e pergunlou de novo como o 
jovem se chamava E ele disse: "Alexandre, senhor. • 
Ele disse, então: "Pois, a partir de hoje, meu filho, ou 
você muda de atitude, ou muda de nome.• 

Nosso Presiderde ou muda de atitude, ou terã 
de mudar de adjetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - Com a 
palavra o Senador lúdio Coelho. (Pausa) 

Com a palavra o Senador T eotonio Vilela Filho. 
(Pausa) 

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 
S. E# disporâ de 20 minutos. 
Advirto ao Plenârio que o quorum é mínimo 

para prosseguir a sessão. Por isso este serâ o últi
mo orador a pronunciar-se na tarde de hoje. 

Com a palavra o Senador Casildo Maldarier. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte dis;;urso. Sem revisão tio ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. SenadoreS; maté
ria do ilustre jornalista Ruy Fabiano, publicada no 
Correio Braziliense no último dia 31 de dezembro, 
diz o seguinte: 

Vera Fischer e Rafael Rabello. 
Tragédia Carioca em Dois Tempos. 
Num Rio de Janeiro, refém das drogas 

e da violência, gente jovem e berTHlu::edda é 
alllo preferido dos b aficaliles. O violonista Ra
fael Rabello não sobreviveu. A alriz Vera Fos
cher esccpa por pouco. Quem será o próximo? 

Venho hoje a esta tribuna para requerer que 
conste nos Anais da Casa a íntegra dessa sensível 
e corajosa reportagem do jornalista Ruy Fabiano. 

Em duas ·páginas, o jornalista denuncia os 
meandros do submundo das drogas e da violência 
no Rio de Janeiro, traçando as semelhanças do 
ocorrido com seu irmão, Rafael Rabello, considera
do um dos maiores violonistas do mundo, morto em 
27 de abril último, e a nossa conterrânea atriz Vera 
Rsher, que se encontra em tratamento de desintoxi
cação e recuperação psiquiátrica 

Nobres colegas, esse depoimento nos deixa, 
de certa forma, aterrorizados e impotentes diante do 
quadro apresentado, pois. a escalada dos chamados 
soldados do pó, infiltrados em todas as camadas so
ciais, não é um privilégio do Rio de Janeiro, mas de 
todos os Estados brasileiros. As famflias estão so
bressaltadas. Alguma medida precisa ser adotada 
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Gostaria, nesta oportunidade, de des1acar al
gumas afirmativas do tex1o pára que o Congresso 
Nacional, o Governo Federal e toda a socieoade re
flitam sobre o seu papel participativo, em deiesa da 
farrn1ia, no combate ao narcotráfico. 

"É: a tragédia corrosiva das drogas le
g:;üs. (anfetaminas, barbitúricos e tranqüili
zan~. servidos com irresponsável bonomia 
por médicos mercenários) e as ilegais, ar
mazenadas nos "santuários" do narcotráfico 
(a expressão é do Secretário de Segurança 
do Rio), espalhados por numerosos bairros 
da ex-cidade maravilhosa"· 

Continua o texto: 
"Em meio ao drama de Rafael Rabello, 

sua fam1ia buscou informal'oSe, junto a auto
ridades do. Governo do Estado do Rio, a res
peito dos riscos pessoais que ele poderia 
estar correndo, sob o assédio obsessivo dos 
soldados do pó". 

Mais adiante diz: 
"Não é, portanto, por falta de dados 

que a guerra contra o tráfico do Rio de Ja
neiro tem sido perdida 

Ao tempo em que a cidade estava sob a inter
venção do Exéroito, ouvi de um general, envoMdo 
com a operação, que não havia vontade política nem 
do Governo, nem da elite da sociedade carioca para 
que a missão fosse cumprida Por fim, proferiu a fra
se, para mim definitiva: 

- O comando do pó não está no morro. A cúpu
la do tráfico é branca como o pó - e mora no asfalto. 
~o crime, como na vida real, os negros estão em po
sição subalterna, cumprindo ordens dos brancos." 

Sr. Presidente, meus nobres Pares, esse estar
recedor depoimento está recheado de denúncias 
que devem merecer a atenção não só das autorida
~es estaduais, mas principalmente das federais, cu
Jas ações são tímidas diante do quadro de violência 
que impera no pais e cuja origem está nas drogas. 

Vejam essas outras afinnalivas oo lustre j:>malisla: 

"Há a ação livre e plena elos traficantes 
em todos os níveis e camadas sociais, des
de ambientes indefesos, corno favelas e 
b:;ürms pobres da periferia, até os corredores 
de instituições poderosas, como emissoras de 
televisão, universidades e meio artistico. 

Há também a indiferença/conivência 
de pessoas influentes e com poder de deci
são no plano institucional". 

"Em 1om o desse circo de horrores, há· 
uma poderosa indúStria que explora as víti-. 
mas das drogas (legais e ilegais): clínicas de 
des~ improvisadas (nã:l s:c todas, 
claro); médicos inescn.pulosos, que vendem 
receitas para remédios de tarja pre1a, tipo H"l
pofagin e Frontal, antidepressivos e inibidores 
de apetite; psiquiatras que recauchutam os 
pacientes e os devolvem para mais uma tem
pora:la no inferno. Lucra-se com as drogas -
e tanto basta para que se mantenha Ieda uma 
lógica de perversão, que contamina 81Jorida
des e instib.Jições. E devora pessoas. • 

Sr. Presidente, concluind:!, gostaria de solidari
zar-me com a família Rabello que, por meio da sua 
dor, presta este relevante sérviço público à socieda
de brasileira 

O Sr. Ney Suassuna - V. Exã perrnite-ine um
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER- Com prazer, 
ouço V. Exã. 

O Sr. Ney Suassuna - Convivo com V. Exã e 
sei que não é usuário de drogas. Sei também que, 
se V. Exã quisesse conseguir drogas, na capital Fe
deral ou em qualquer parte do Brasil, não levaria 
mais do que meia hora, perguntando até no meio da 
rua a pessoas que poderiam ter aspecto de usuá
rios. Se V.~. eu ou qualquer um, em meia hora, 
podemos chegar a um traficante, por que a polícia, 
qU: vive disso, que dispõe de polícia secreta, passa 
a VIda toda e não consegue pegá-los? É: óbvio que o 
jornalista está com toda a razão. É: óbvio que há 
gente .de peso envoMda, que não interessa e que 
não há vontade política de colocar na cadeia não só 
o traficante, mas o que financia o traficante e leva 
toda uma geração e toda uma juventude à apatia, à 
mediocridade, enfim, a todo esse embOtamento a: 
que a droga leva, quando não leva, finalmente ao 
crime na tentativa de roubo para consegLir r~s 
para continuar usando drogas. Ml..i1o obrigado. 

O SR. CASILDO MALDANER- Acolho, com sa
mtis;f:;fcçãornn o aparte de v. EJI.i!., Senador Ney Suassooa. 

Peço, então, Sr. Presidente, a transcriçi!il nos 
Anais dessas matérias que trazem e&a 1ipil(kls as fotxr 
grafias do grande artista e violonisla Rabello e da alriz 
VeraFISher, num estado que, na verdade, nos comove. 

Precisamos refletir sobre esse problema e re
ver a legislação relativo a esse assunto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR CASILDO MALDANER EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 
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VERA FISCHER E RAFAEL RABELLO 

TRAGÉDIA CARIOCA 
EM DOIS TEMPOS 
Num Rio de Janeiro refém das drogas e da violência, gente jovem e bem-sucedida é 
alvo prefererido dos trojiêantes. O violonista Rafael Rabello não sobreviveu. 
A atriz W!ra Fzscher escapa por pouco. Quem será o próximo? 

RuyFabiano 

O qu~ há em comum entre a auiz 
.Vera Fischer. internada cm Buenos 
"/\ires parõl Er.ltamento de dcsintoxi
.caçilo e rçcuperaç~o psiquiátrica. e 
Rafael Rabello. o músico carioca. 
.mono em 2.7 de abril deste ano. 110 
Rio de Janeiro. ó\OS 32 .Jnos-e con .. 
• 5iderndo por instrumentistas corno 
Paco de Lucio:t.. Tom Jobirn. Radt. .. 
\Ués Gnattali e Buden PaweU um dàs 
melhores violoni!!ltas do mundo? 
~· Muito mais coisas cenamentc que 
a circunst4ncin de serem ambos ar
'iistÚ Íalcntosos. sensíveis c iaciefe· 
sos. devoradas pelas drogas. 
~ Rafael cst' mono, Vera Fischer 
csd. viva - ~ c! essa difc~nça que 
.ine move. na quo.lidode de irmAa de 
~ e proli,.ional de imprensa. & 
fazer publicamente • analoai& (para 
1nim dolorosíssimaJ entro as d.uu 
rragédias. 
. Penso. ou pelo menos pretendo. 
eom ista, e.tar prestmdo um serviço 
de ulilidode pdblica. A história de am
hoo 6. história elo Rio de Janeúa eles
lO fim de século-c ~ um pauco ela 
lüatória do Brasil urilllno de ilaje. já 
qu&o Ria nincla exeo:e papel funda· 
mental de pólo imuliador de padrOes 
de ccmporwncnta pora rodo o poli. 
-· Rafael Rabello cltcgou às dropo 
ii ptnir de uma fatalid•de quo o 
rilar;ou cicttnitivamcnte: um cíesu· 
trcdecll!'l'o, que o obriJou a receber 
!raasfus4o de sa.nguc que o conta• 
rUinaria cem o vírus d11 Alds. No 
êlesespero da situnçAo. c:niu nas ma• 
lhu di!S drogm. 

Vera fia~:her cheaou ao meamo 
!ilpr por ouuu vi:s e razoo., que 
4e~Dhcço. O imporwlte ~ que. a 
piUIJt de e~~tlo, amboa tomaram-se 
icUns de lU& própri& claue social o 
Qleio profiuianal. oade o tr5Dsito 
\LU drol'U ~-&bsolutlllm:llle livte. 
· Vera F'ISCbcr e Rllfad Rabelld'nlo 
slo feiiÓIIIeiiO& isolaclas nem reftri· 
tpoao mei9 artútlco. Ht numcrosoa 
0111ro1 Rafúis Rabellas e Vera F'll
chm an&limos, que vivem a 11101111& 
tras~dia ao catldiaao clu grandes 
melftlpalel bruileUu, oabreludo 110 
eixQ RicJ.Sio Paulo-

E & lr&J~dia corrOsiva das dro· 
ps. u lepis (aafetamiaas. barbiai
ricos e t:ranqtlilizaotes. servidos 
com incsponsável bonomia por 
m6:licos mercenários) e as ilegaís, 
ãrmazenadas nos ••saa.tuáriosy' do 
narcautfico (a exprcssio é elo se
cretário de Segurança do Rio), es
palbados por numerosos bainos ela 
ex-cidodc maravilhosa. 

8EMELHANÇAS 
O ex-marido de Vera, o amr PetTy 

Salles, disse &o Jornal do Bra.ril 
exatamente- e literalmente- o 
que aós. ela famllia de Rafael Rabel
lo. nos dissemos no çmso de sua tra· 
Jédia. Foram estai &I palavras de 
Perry: "EI&(Ve~&Fischerlesttco
mo o Rio. d.oente. c:ompletamentc 
alucinada. não tem mais visão nem 
sentido du coisu. Ela n1o consegue 
nem mais trabalhar,.. . 

E ainda Perry. descrevendo o 
comportamento da atriz depois que 

se entregou ao çensumo das droaas 
(legais e ilegais): 

"Ela ~ ambivalente. tem as duas 
coisas: é uma deusa c ~ o diabcsao 
mesmo tempo.(: .. ) Se te peia.nO 
momento em que estildcid&. ~ i!e
ni&l. Um& pe.soa de quem voe! ano 
que: se desgruclar. Mas depois é uma 
loucura. Muda a personalidade. a 
peça. muda tudo. Nesses períodcl. ~ 
alucÍIIIIllte. como se lhe pusessem 
uma veud& 1101 olhol". 

Acamp&Dhei, como quue tcdo o 
pais, os lance& ela trqédla pesoaol de 
Vera Fischer. I!, pelo conjunto im· 
preuiolwlte de caillcid!nc:ias- at6 
a cllnlco em que inicialmente estove 
internad&, o N11cleo InteJ.r&do de 
P~iquiatria. ~a Bmu da T1juc~. ~a 
mesm& em que Raf&el morreu - re
viva, aillcla que n4o queira. a mp. . 
di& elo meu irmlo. 
. A impteslialllllte semellwlç& elo 

semblante de desespero de o.mbas 
- Rafael, na foto de capa do um 
doo llltlmoa di&eos de Rafael ("Rc
leodo Dllermando Reis") o Vera a& 
foto principal da matúl& do V~}a do 
ZO do dezembro foi, p&ra mim. a 
gota d' Agua. 

Todas as minhas reservas de Oll· 
posiç!o pessoal e publicidade f= 
vencidu no impacco viaW compa
rotivo dessas duu fotoa. 

Telefonei para meus pais c irmloa 
no Rio e concordamos em que era 
neceuárjo este depoimento. ainda 
que nos a.ste a dor de reabrir feridas. 
Trata-se. como foi dito. de um servi
ço de utilidade público. E Rafoel cer
tamente apoiaria esta iniciativa. 

Se sempre demonstrou. me51p.o 
nos seus momentos finais. agUda 
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sensibilidade para quesree. sociais: 
seu dltimo trabalho, um disco pri
moroso cem a obra do cctUpõsltor 
pemambucano Capiba. a ser lançado 
pela Fundaçlo Cultural Banco do 
Brasil. terá. por vontade ":le. pane 
da mula revertida para a campanha 
contra a fome. do Belinbo. 

PAPEL DA 
IMPRENSA 

Os ingredientes das duas trag~: 
dias são os mesmos.. Há a ayão livre 
e plena dos traficantes em todos os 
níveis e-camadas SOciais. desde am
bieu.tes. indefesos. como favelas e 
bairros pobres da periferia. até os 
corredores de insútuições poder~ 
sas. como emissoras de televisão. 
uni vCrsidadeJ c meio artístico. 

Hi também a indiferençalconi
vê:ncia de pessoas influentes e com 
poder de dccisio no plano institu· 
cional. · 

Ht. sobretudo. os sanguessugas 
e vicia.Cos da periferia do meio ar· 
tfstico que. nio dispondo de recur· 
so1 pora comprar a droga, uansfor
mam-se em iEnermediârios óos U'B· 
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ficantes~ empenham·se (inclusive 
pot meio de ameaças) para que o 
coleJ& continue no vício e para 
que 1ua famfiia seja mantida a c!is
rlt><.::>. S&o os cbamados "solda· 
doa" do pó. 

O .,;;c do colcp rico é a garantia 
d.e uu.:::.·.::enç:lo do seu. pasoccm 
drop. a ti:ulo de comisdo. O tcsul
tado o paá esrt tendo a oportunida
de de verem Vera Fiscbcr. Hi um 
lado poaitiva na expoaiç~o p~blica 

- de aaa trqtcliL em que pese o cons
~ lncviblvel para ela. e sua 

Saher!do o que acontece, p4blico. 
calcpa de' ttabalho e amisaa rem a 
oponuniclacle nla apenaa de com
pmoad!-la, como de auxilii-la. E os 
lolcladoa do pó, intimidados, mAD· 
!&lHe l cllal&ílcia. 

Cám Rafael Rabcllo, iafcllzmea-
111.1110 foi uaim. A familia, pasl& 
cllare de idbtica aituaçlo, que lhe 
er& jntlrlrarneme inédita, op1011 pelo 
sil!a;:!o; ilo inmiro ele preservá-lo e 
11& lzl;tDua ""PCCilliYl clC que pode· 
ria oncontra:- :1ma slfd.a por c:onta 
pr6prla. Pre! ~lll!Dlllltr, enclausu
rada. aua1r ·.aédia. que 1e arrastou 
p« quue dcoa liiGI. 
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AIWUI>.JDlpotcnte.ll<alllforma
çlo de aua pcraollalicladc. que o le· 
vou a isolar-ac e jlrivar·se elo convi· 

• vio de sento amxaa. ele que sempre 
dclfnltou da grande estima no meio 
profissional. onde inaressou ainda 
ele calçu curtas. aos i:z lliOI. Era 
!lmt pesaoa meip. bcm-bumoracla. 
que aastava de conversar e dar boas 
aarplhadas Era o que se cbama de 
Wl1 bo& praça. 

T....- ele, como VmriSCber, 
tcmou-ae irrascível e instável~ em
bora sem causar dano a ninguém. 
Em junho ele 1994, a famfiia, se
guiado coi!Selhos mtdicos. decidiu 
iarcrnli-lo para uawnenro de dcsin
toxicaçlo na Clínica Mari~ que 
fica em frente ao Maracani. na rua 
Eurico .Rabollo. 

Pois bem: dois dias depois. quando 
mens pais foram viSítar Rafael.. sou
beram. com espanto, que bavia rece
bido alia. mo ficara nem 48 boras. E 
a fam!lia nem sequer fora informada. 
não obstante ter tido a iniciativa da 
intemaç.io e não obstante o visível 
esraclo de dcscquillbrio. perrmbaç3o 
elo paciente. Quem. por que lhe deU 
alm? Nlo houve 9plicaçtles. 

Cena 1 
da também d('o lado de: dentro do 
bar. só que por preço um pouco 
mai:~ ~alg:ado. un" RS 50. embora 
com maior se2uranca I! conforto. 

l)izzarü1 Gu-anabara. Baixt'l Le~ 
hlon. Rio di! Jar.c1n1. fur. d\! nnitc. 
ltnal de scman.u.- q!.laiq~er 1in::tt 
•i~: :-.cn1ana. "!luva ou t!:in. llu lac.hl 
~.: d~.mtrn. m~";t:-. rc.:ph . .:ta:-. de: :;::me 
JOVem c culvric..l.a.. muUtlS roMus la· 
mm;o~ do tC"~lro. to:::levi,;;ão e mttsi· 
ca popular: gente bomta V..tl!ando 

de um lado pur<l. o outro. Õo ia· 
do de fora. número cqul'l:a
ientc de pessoas. 

. ~li. ctuno em t:~.ntos ou
tro!' h:'ln.·.,.--badalado.;;. u ... 
poínts dn Bai:'(~l Lc-blon ca

rl(lCa, v pu circ:uia. ~k:mm:ratí· 
s:..tmc:nte. Pnd~ :o-t!r ar..Lt.tuiridu 
..:~>111 tl r!.t.tc:hnha a :"l.J.:o...:: c.le RS 
.\0. i :i n;t nur:t de c- .... lat.:wnar. 
fl:t!'ota Pl!r~untar: ··T..:m uma 
parada at",. .. Qua:o.\! -.cmpre 

tem. A d..: melhor reputação v~::m 
d.:J. ~angueira e pode ser adquiri-

Os snt<bdÕs <Ju Pó cunfundem
.. c: cmn t~-. _Íret!uc.;.c.·:-. nurmai.-.. São 
[h'"!'C\3.~ 10~~n~~.: i~onn,ts. bem en
~ro..;:tc.la~. tJlh.' ~~r~···!~tm pelas mesas 
;;c1m a m-~lH'r ,J-•..;cnv<•llur~. No 
morro. o !'>:n.lUIOJ1' · t!;:~ parada c.:usta 
.. .-m torno d1; R.~ :=; Qul!m ..;e di .. .-pu
:-;CT" :1 bu:-.I!":J.·in_ cqrrentlo todo!' os 
ri'CO$, pode lucrar alto. A maioria. 
porém. o aúqum:: mat:io caro no as
falto. tra1i1.h) ~io..;. aviõeziobos
th tlanelinhaS ta ncnctonados . 

.\ prc.,.cnc;a ,,h, pu ê: saudada 
..."\lm h~,m numor •u mesmo ~ufo
riJ.: ·· AL ~~h::ra: '\dmO embura
~.:ar··. E .1 .:ntra-,--...,.J.J d.üs- banhet~ 
,., .. nw-.u·:1 :, rtlt~t .t .. • huraco. Ali . .a 
j~unessc do rê c.~r 1nC":i- \"Í'<i!-. sem 
..,.J.ber. tl hulncaU'ú' Ú.1!'> Jmgas, etn 
~-=u Au ... hwü:t. rhun!H)..: franco. 
sem ar:J.mes farpado ... ..: ... ~m câma
ras de gãs. Ma~ tgualf!lê:~te l~tal. 
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Rafael ~aiu d;lli para o nu:!'imo 
munUo de loucur.~s. cm quç tr:r.fi
~.:antt=:s bem apcssoada" (os Esca• 
Jinhas são apenas a pane visível 
~. por isSo m.:smo. menos perigosa 
do mundo das drogas). circulam 
cm ambientes chiques e r:cstritos 
- o g:rand monde Cilrioca - e se 
mostram comprcensivcis com as 
vítimas que ainda têm o~uc lhes 
oferecer. 

E."ão sempre prontos a colaborar. 
··A cocaína está causando crises de
pressivas"! PrCJGUre o doutor fulano 
de tal. ele te dá umas r<ceiw f:mtás
ticas. Isso é passageiro.·· 

INmRNAÇÃO 
·EMOifi'E 

Rafael morreu de enf:r.ne. num 
quarto do Núcleo lntcgr.uio de Psi-

'-JUiatria da Barra dn 'fijuca. A famf
li" n:iu ~abc de detalhes. Sabia qu.: 
"'êu or!!aJlismo ~tava profund:uncn
t.: cn fraquo:ctdo pel01 ação contínua 
da.'i druus- ilnfctamina <dro2:1 h:
"'"' 1. màis do que da eoca!nà. Na 
v~spera. porém. de """ óbito. dia 26 
de abril. os médicos informaram que 
seu qu~dro clfnic.n er.:a ótimo e que 
estava em plena recuperação. Não 
... ~tava. 

Encontramos, entre seus perten
ces. antes de interná-lo. numerosaS 
rcceit:tS do medicamento HipoJa
gin .. à base de anfet:tmina. aviadas 
sem qualquer critério. Não é infun
dado concluir que o médico que 
asSim procedeu tem cc-responsa
bilidade na construção da tragédia. 

A família reserva-se o direito de 
por enquanto roo revelar nomes.. por 
cautela. Imporu :~qui dar o testemu
nho da tragédia.. no qu~ ela tem de 
Util à colctividade. 

BREVE 
ESCAPADA 

t·-:.m junh" di! 'J..+. um mé~ após a 
frustrada intcmac:ao .. na Clínica Ma· 
nana. Rafael ddX.Hu o Bra'iil. Surgi
r61 a chance que tanto esperara de 
uma carreira nos Estados Unidos. 
Foi. parn todos nos. mais que a a~c
g_rJ:a pcl.a cxp:msào d!.! sua carre1ra 
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protissionaL ufn alívio i;abê-lo a sal
vo da.;; aves de rapm:~ que: o cen;a.
vam. Sú um acontecimento dessa 
magoi'ltde o t'ari3 .'ia~ r do Rio. 

:-l<><; Estados Unidos. !"'las mãos 
de Laurmdo de Almeida. violonista 
brasileiro que para lá <e transferiu 
nos anos ..S.O. coJno mUsico de Car
mcm l\.1iranda. e tornou-se um dos 
maiores instruml!ntistas de jazz. 
gr:~.vou seu pnnt.;J.ro disco. foi 
apresentado a g:cr:.t~ intluente do 
meio e começou a lecionar numa 
uni-versidade de música. em Los 
Angeles. na cadeira de violão. O 
mais importante: começou a liber
tar-se das drogas. 

Laurinda. que morreria meses de
pois de RafaeL o considerava um 
músico fora de série e apostava em 
seu triunfo internacional. Outro que 
se encantou com seu trabalho foi o 
compositor e cantor inglês Sting. 
que adquiriu no Brasil o.disco .. To
dos os Tons· .... em que Rafael toca 
músicas de Tom Jobim por ele 
transcritas c ammjadas para violão. 

Tudo parecia maravilhosamente 
encaminhado. Eis. porém. que Ra
fael precisOu vOltar ao Rio..- em ja
neiro de 95.para um breve (e defini- · 
tivo i trabalho. A Fundação Cultural 
Banco do Brasil aprovara antigo 
projeto seu de realizar um disco res
gatando a obra do nonagenário 
compositor Capiba. 

REToRNO 
FATAL 

Rafael voltou e. como já não re
sidia no Rio. optou por ficar num 
hotel. Foi para o Hotel Shcraton. 
em São Conrado. Seus pais insisti
ram para que se hospedassse eom 
eles - e assim ficara inicialmente 
acertado. Mas, desde o desembar
que no aeroporto. Rafael foi envol
vido pelo exército do pó. constituí
do sobretudo dos tais consumidores 
desabonados; que precisam das co
missões de venda para sustentar o 
próprio vício. 

Foi direto para o hotel e de Já só 
saía para o estúdio de gravação, 
sempre cercado pelas mesmas pes
soas. Um carregava o seu violão, 
outro dirigia o carro. Todos muito 

-- prestativo$ e simpáticos com ele -
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e hostis com todos que· se atreves
sem a aproximar-se. 

Com a família. Rafael cOmuni
cava-se poucas_vezes. semPre por 

.otinicíativa desta. As· visitas eram 
penosas. A suíte em que se hospe~ 
dara (sua condição econõmica ain
da era boa) era ampla e estava 
sempre cheia de gente. Copos e 
garrafas de bebidas espalhados por 
todos os lados. forte cheiro de ace
tona no ar. cinzeiros abarrotados 
de guimbas. um ambiente de fes-· 
tim e decadência. . .. -- - -

Ali. refem de traficantes e ae sol
dados do pó, o maior violonista bra~ 
sileíro. com as portaS do meio artí.'
tico intCrnac1onai abenas à Sua fren
te .. viveu .. aos 32 anos? seus últimos 
e dCSCS!"'radOS dias. 

Certa vez. um~ ii'mã nossa o pro
curou no hotel e foi-íilformada de 
que havia recado expresso para que 
não fosse pennitido acesso da !aml
lia a seu quarto. Minha irmã desa
fiou a proibição e foi vê-lotEie, 
com o aspecto de estresse profUndo, 
simplesmente ignorava a tal proibi
ção. Quem a fizera? C_ertaJ:l:l,ente~ 
um dos muitos sanguessugas que o 
cercavam dia e noite_:. homens e 
mulheres. jovens e bem apessoados. 

Confiram agora o que até aqui foi 
relatadc com o que tem sido publi
cado nos jornais a respeito da tragé

. dia de Vera Fischer. Não é pareci
do'] POis-é: não é mera coincidência 
É o Rio anas 90. 

PARADOXO 
A elite carioca vive uin patadoxo: 

quer livrar-se da co:~dição de refém 
do crime organizado. cujo sustentá
culo econôn:ricÔ. todos sabem, é o 
narcotrãfico. inas o sustenta consu
mindo cocaína - vício caro, só 
acessível a quem tem dinheiro. 

Rob,erto Pompeu de Toledo es
creveu em Veja, de 6 de dezembro 
passado: . 

.:·Houve uma lrr.lllde ausência na 
passeata de terçà-feiia passada no 
Rio de Janeiro (a Rea'ge. Riõ ). Fal
tou_ U!!l3- p$vra mágjca. aquela que 
daria,sentido a toda aquela movt
mentição. Foi comó se nas manifes
t~ções pelas . .:leiç~s dire[as não se 
citasse a p~ra ··diretas"'. Ou~ nas 
mãnifestJ.ç~es pelo impeachment. 
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não se proBunciasse a palavra. ·'im~ 
peachment~·. A palavra que faltou 
é: DROGAS:· . 

E ainda: 
h A passeata era contra 3 viol.ên· 

da. Ora. qual a causa mag::UJ. Ca v:io
l~ncia no Rio~ a Causa Uas c2.u.:;as? 
Resposta: drogas.( ... ) E. no entar.:o, 
na passeata de terça-feira. faltou ;;,. 
ler seu nome. Por quê?~· ~ 

Eis-aí um-mistério cristalino. A 
resposta-síntese é uma só: cumplici
dade. O delegado carioca Hélio 
Luz. diante das resistêncías que tem 
encontrado para sanear a polícia e 
~sta~lecer mecanismos eficazes na 
luta contra o crime na cidade. per
guntou-se recentemente (a transcri
ção não é literal; é de memória): 
~·será que a elite quer mesmo viver .. 
dentro da honestidade e da lei? Será 
que agüenta?•• 

Em torno desse circo de horrores, 
há uma poderosa indústria que ex
plora as vítimas das drogas (legais e 
ilegais): clínicas de desintoxicação 
imp;ovisadas (não são todas. claro); 
médicos ioescrupulosos. que ven
dem receitas para =nédios de taija 
preta. tipo Hipofagin e Frontal anti
depressivos c inibidores de apetite; 
.psiquiatras que recauchutam pa
cientes e os devolvem para mais 
uma temporada no inferno etc. Ln
cra-se com as drogas -e tanto bas
ta para que se mantenha toda uma 
lógica de perversão, que contamina 
autoridades e institnições. E devora 
pessoas. 

Quando o torcedor do Santos. que 
foi assistir ao primeiro jogo da deci
são contra o -Botafogo. no Maraca
nã. há duas semanas. foi assassina
do. por ter ido pacac por equívoco 
num usantuárion do tráfico .. a rea
ção das autoridades foi de absoluta 
naturalidade. Algo do tipo ''isso é 
normal. ele invadiu um santuário·· .. -
Só faltou punir-se post manem o in- · 
digitado personagem por invasão de 
propriedade alheia. 

TERAPIA 
DELICADA, EM 
ISOLAl\iENTO 

O violonista Rafael Rabello foi 
_internado no Núcleo Integrado de 

= 
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- Psiq uíatriã da Barra da Tijuca. em 
11 de abril d~ !995. para tratamento 
de desintoxicação. Tal como acon
teceu com Vera Fischer, sua família 
foi manti<la à distância. 

Raros contatos nos Erês primeiros 
dias, até o isolamento total. Os mé
.:.:-:c-os o e;. ~~eni. nesse tipo de tera
pia. sob o c.: ,,umento de que o pa
ciente tentara mduzir amigos c fa
miliares a tirá-lo de 1á ou a fornecer 
·alguma quantidade da droga (legal 
pu ilegal). A crise de abstinência é 
dolorosa e enfrentada à base de se
dativos,. cuja aplicação requer perí
cia, dado o quadro de debilidade ff
sica ( sobretndo cardíaca) da maioria 
dos· Pacientes nesse estado a 

O paciente toma-se violento em 
~lguns momentos e? em outros_ tor
na-se sedutor. Diante de amigos e 
familiares. usa de todas as reservas 
de persuasão para tentar obtet o que 
quer - no caso a droga ou a fuga 
para obtê-la. 

Uma pessoa afeti vamente ligada 
ao paciente fica em sitnação delica
da: ou atende ao seu apelo .. desateo
dendo ao tralamento. ou nega-lhe o· 
pedido e submete-se a mais um .:s
ttesse emocional. Daf a necessidade 
de isolamento, que previne tanibém 
a visita de traficantes ou de seus sol
dados,. segundo os médicos. Isola
mento não quer dizer. no entanto .. 
falta· de informação. Nada impede 
que a família seja infonnada. 

No caso de Vera Fischer, no ter
ceiro dia de sua internação, os médi
cos a aconselharam a procurar trata
mento mais sofisticado em cUnica 
de Buenos Aires. No caso deRa
fael, não houve a mesma avaliação: 
E ele morreu um dia após os médi
cos considerarem ""ótimo·· o seu 

_estado de recuperação. 

·OBRAS-PRIMAS 
Desses dois anos finais (e fatais) 

de Rafael Rabello. há farto material 
musicaL de primeirissima qualida
de. pronto para se transformar em 
muitos CDs-inclusive o disco'
homenagem a Capiba, que tem í' 
participação de gente C'::ano Caetan9 
Veloso. Paulinho da ',/'iola. Chico 
Buarque~ Ney Matogrosso. Marià 
Bethania, Gal Costa. Marisa Montç: 
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e outros. Um di.ico primoroso. efii 
que Rafael fez arranjos~ produzia e 
tocou. Foi sua obra derradeira. que 
consnmiu o resto de suas ene~as. · 

~ Rafael não morreu de Aids. A 
doença não chegou a se desenvolver 
nele. Basta ver que morreu com ex· 
cesso de peso. Tirou-lhe. porém. o 
gosto de viver e enfraqueceu seu co
ração. Morreu de enfarte. após umà 
apinéía (interrupção da respiraçãô 
durante o sono), da qual não conse
guiu S!LÍC. Mas. como sua história 
não foi conrada naquele momento .. 
sur2iraJ:n versões di versas - e fal- · 
sas: morreu de Aids. de overdose. 
suicidou-s.e e coisas do gênero. AI.,. 
guns jornais (minoria. diga-se) e~.: 
pioraram maldosamente sua tragé
dia. tentando caricaturá-la. aumen
tá-la. ptofaná-la. 

Ele não causou danos a terceiros 
--só a si mesmo. Seu sofrimento 
transmutou-se em arte pura. de pri
rneilíssima qualidade. que o Brasil 
merece ver difundida em disco em 
breve. É patrimõnio cultural e eS
tético coletivo. Músicos respei~
veis como Francis Hime e Pauli
nho da Viola acreditam que nin
guém jamais tocou violão como 
Rafael Rabello, em tempo algum e 
em parte nenhuma. Francis escre
veu uma peça erudita espec~almeo-

. te para ele e. agora. não encontra 
quem possa executá-la.. Mas essa ê 
outra história. -- -

Em seu enterro. poucos colegas. 
A notíCia chocou a cidade. Poucos 
sabiam de sua tragédia particular. 
Falava-se em drogas. Os persona
gens que o cercava.rtt"nos últimos 
meses - e que infundiam medo a 
muitos -saíram completamentê 
de cena. 

Mas deixaram em tomo ambiente 
de receio. Muita gente boa compa
receu: Paulinho da Viola. Paulo Cé
sar Pinheiro~ João Boscó9 Francis 
Hime, Paulo Moura (com que fei 
seu último show). Sonia Braga. Leo 
Gandelman. Luís Melodia, Beth 
Carvalho e alguns outros de cujo es
quecimento me penitencio. Mas ha
via ausências qU:e se contavam à~ 
dezenas. gente que esteve a seu lad<> 
no cUrsó de toda a carreira.. ··A bar
ra ,.stá pesada··. disse-me um des
... c.s l)ersonagens. justificando sua 
ih.\Stre ausência: dos funerais. 
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Cena2 
l'r01iot de:- lp:mcrna. lrcc:hn entn.· :1:10 
ru:t' M:ui~ Qui1ériu c ViniciU.i, ..te 
t-lt~rat•, 1 ~-, • ~ '!:untc.·~cp·u. a I amosa 
ru:tcm tJtlt' Vini!,·;u:- 1!: Tum ~ompu
SCI:J.nt •·(i;m,t:t de:- lpan~ma·· ). Hm 
de St.'t1lôU13 de :'iOI e pr:J.i:• lul:Wa. 

A PM dnhr.t -.c.•u dt."ltvu c inlimitL1. 

~:unsumitiun.-.. !.lc P'; c tn:u.:onha. Sur
p...: cnrã" a criath·:t t~ftu da gal~r.a: 
u h:tsalhão ctll<.·üwt dos an:~rqui<:!:J.loo. 
SC'uo; inlcgranl(''i, os lrcqüc.-ntadnrcs 
dcridÕl"S dtt fH.:llaçu (de:; :l!',.int "'-' :m
tuc.lcnomin;nn 1. dt:cidcm tk'i't."ntkr-~ 
d:t ''r<:pn..-...--:Kt rnlió;:tl''. 

.olt.!nncm-"t.' de :t:Jito:-.. O'i mt!" ... mus 
tJt'l..' a P~l u~t p:trõl pedir :IU:tílio c.·m 
sua .. ''Jlt!TõlÇ(JC, Qu:mcJu a pt•lí·d:r -.c 
:tpHnimõt, !t ê-'õtkl:t, 1-..... p:tJh:.tÚ<:I p~·Ja 
pl:tiõt. C<lllk."t;:t :t :tpil!lr~~ .. -....... i,.~ •. uncn
lc. de tudo' o:-- Jlellllm. () n:~tantt• do 
plihlicn ri muiw ~· \'aia os policiai~. 
N:lv h:i Uf)!.:r:u;ão qu~ '-Obtcviva. 

Em mcioaodnma de Rafael Ra
bello. sua f.amffia buscou infottnU
sc:, .iuato a autoridades. do governo 
do E:tado do Rio, a respeito dos ris
cos pessoais que ele poderia estar 
COfi'C:DCio. sob 0 assédio ob$JcssiYO 
............ dop6. -que---o c:en:a"l&mO'IempO dlteuo. olo per-
mitiado qac fkasse a sós com aia-
guém. Nos diu de sbo• ou de pa
vaç:lo.l~.-no ao teatrO ou .ID 
esnidio, aprdavam o l&miDO elo 
cspedculo. fiaYUD.lpocudoca
mzim.ldOdel~ 

Finpam prestar-lhe pequenos 
serviços de motOrista. :Sespxb1n•e 

· U11z acülente 
detona o 
processo 

Rrrl~lt•l Rtrlwlit•l'iu.-.~,., tm ;n
ft•nrn d,r, (/l'çlf::tl.~ ( h'gai.~ c Hr·.~:tri,'Ç j 
a l"'rtir dr w1111 (irt•:tiddrlc· --<'ai 
,\lfd ht\ftln(lu,:rla '"'" n 1'1'r rnm a 
th• l-'<·ru Fi\t·lu·r. F.Tt! .ttlf'rcu um 
, r.·itfr·nf<' d, .. ntrrtJ. rm l9f...'9. 

.'irtm r•r·u:·m:u-JU, mm·imt•mttda 
dn /,..·1•/mr,l/mirrll titJ :.ona ttd tln 
n./.~cfc-. "td'f.i <'m q,,. l'i•rjm•(1 iJi
,,,,.u ,, .;rw/ w·rnwllro f!•rtitirtz 
ill,\ttiUI ,. o·,.;mina<;n hu·tJrptu·nt!n 
,; n>t!tur ,f,. lrtin.~ttn c·arir•t•a). Um 
mmr:.r 'fiU' ,.;nhn rr•ht l'l(l' print"i
f>ttl rttitt f'IPl'.\f'f,.!tlilf I;.C'CfT. Clr(WOfl
,\~·rmrll'a ct ~:trtr dtl ptrr:c trn~t!i
r .. r. r'lll C{IW f(,~(rlf'l t'."ifclWI. t' r,','õ!lUI

!,!t•U ,\t'rl /u·rrr n dirrita. 
· f-oi t nr.tf i cltt•rtdida num :tnspi
trd f'úl•!,,·,, - tt .'\1i~ucl Cmiw-. 
lo'l'O•I·• mun.tl'llllt'CI ~/tia c/(' ,l(ln

.t!Uc' r• J'o.'ll.ta 11nm c·r•rf.('t!nr, <'ll
•flt:tnfo crgucrrtiill'~l •. 'mcnTtí•. Na
"'' r/r c'\i•clllln\n. [~ a rotina no.~ 
prrurt••.\ ,,~,,.,,,.,.n;o. l•rct.li[(·ir·r•s. 
Jmp1n1 r,,rtdtl •' ts.~.~r'll.\ht (,,trhe·St! 
lâ r·,~mnl ,. fJI'rll'itlc·nôada tmn:t· 
tú.~cir• dt· \ti,~Uc', r• mt:dwo tfllt' o 

Cidade sitiada 
c coisas elo Ji!Dc:rcl. Sabia-se, po
rém.. qge o interesse era oarro. Co
legas do meio sabial2ll do que se a:a
taY;L ~ia. ~a lei do si· 
lêDcio, tipo ''do talho a2cb com 
i~··. o-temor c~ ~ia dos 
calcps fueram com que a famflia 
1cmcssc: pela seprança de R:afaeJ. 
Qui~ ,gbcr calão se ele carria ris
""'-

Uma :alta :wuxidade.. cniJo procu-
~s::c=iaatedoque 

- Olh&. essa res.posaa s6 pode sa 
~doowol.clo .. 

O "ouuo lado", clólro, ~o lado do 
..r-

C".wmillnu Jf,; objctit•o: a ~t~ido. 
C"W a ttmputação do hroçn. 

,;·,a c.1'fH".'rll. qui! o tt<·ompan/uz. 
l'tl. ··mr ... (",f!UU informar a}trmilia. 
'1"('/'rm·idt<nÔtJU a tt!m{H'J .wwnr· 
,.,, midi('n pri1•ad<'· Rt•mm•idn pn
r" um hnqJital panialkzr.fili npe· 
rad,, c .<;(l(,·o. Voltou a tocar vio-· 
lã<,'ém ::ef,<; nlf'SC'S. m~/h(,,. que art
t!'.or:. Ptmfm ... 

Dois nno.or: d~pnis.. ao iniáar 
tratamento parn pt!rdt!r M.or:o. no
t•a trn,ttdia. O médko de:rC"onfia 
dc ,o;cu hcmn}lrama e pede e..umre 
e.tpec(fico. 1-"<'m a con(rmração: 
Rafael contraíra o \'int.'õ Hill pnr 
1'in trtlll!{u.<;ional. 

Começa o seu infemo panicu
/or. ,{n qul11 niio emerRiria. Adra· 
• 1"tl CJift' nã1J r e ria 1t!111fH' dt: rt:czfi-:,ar 

_ ... rm C'llrróra e passou a \-iver C'nl 
estadn eh• ur~ênC'ia. Não quttritr 
dPrm;r. rrem f!rrj'renTclr d<'('Tr.'.t· 
si"ic .... Tinira qzt(' tmballuzr. mthrl
ll,ar. tmiXIfhnr. l'os.nn·a noittt.f e 
dia.t insones. em e.triíâios ou fa~ 
::.tt~tdo s/IQM.".<ió. t'Ü{jnmfo. comprm· 
do. tocando. 

Pr/a pnrt11 do de:oopem, t'll· 
rrmt n11 mundn da..,. Jro~as: t:.tâ· 
rnnte:o. tra,lqiiiU:antes. Ct1C'nína. 
t:nf<"tami"'zs ('fC._ Não Ihtt.falrcrrtmr 
an.(irriiii.~. já que contoü ~J'a tra: 
KCdici ã wirit~s pC.<ió.toa.,·: A('(.'ir(lu 
dt'st!.tflC'rado_ nhrUo drz mnrre dtr.\' 
dl'nga.~. - -- -- -

-.Tem uma pessoa que pede 
CX2mmat o qac CSlâ acoatcc:cado c 
dar uma po$iç3o auisau mmmcu
ta. Vou aYcriguar -disse o perso
nagem. procurtdo cm seu majc:sloso 
gabitlcle de aldlXidacSc.. 

No dia scgulatc. ~ pasiç;lo euta 
foi dal:b.: 

-Nada .a temer. é tudo gerne 
boa. Nm id tatilidadc.. 

Claro • .::bto. 
o pomo. porem. &. a1o roi difícil 

fnc:1n demorado) !õaber. pelo menos 
p:ar:~ a.q!ICia.unoridad.:. ande estaVa 
a inl'ormaç5o e:ula c quem a pos· 
suf:l;. Não é. ponanto. par falta de 

·O circuito 
dáínbrte 

O q<iro bdsico da cocafM i 
o dt tranmúrir seruação de 
força, onipotincia e euforia. 
Scb seu e.foito~ ~m~~u a imp~· 
são de~ nmla é impossi'vel e 
de qut! niio existem obst4cultn 
qu• nifo possam :s<r focilmmte· 
transpontvris. Pro1l0ca ram
libn seiisaçi1D d• enrij<eimDilo 
do anpo, que induz o W'llário a 
busctll' tf~to imreno (o omole
cimmlo) cmn 6/cooL 

Em geral. cheim·se e bebe
se (Mbidafortdl!'m St!quinciti.. 

Passodo"o rfeito do pó. ad
vém a depressão. Ou rr:coTTe-~ 
a novas dosagms ou. a tranqiii
/izanles. Tamblm a(, há nt=s
sidade de aumentar dosagtms 
ou mig1'tl1' para ~dicam~ntos 
mais fortes. Chega-se aos ~
midios di! ttlrja prl!ta. aqu~les 
~ s6 po<km ser vendidos com 
receita mi.t!ica. Essa restrição, 
que visa a prt!Sl!rvar o usuário, 
nt!m sm;p" E respeitada: mui
tos mt!dicosfomece!m ~ce'irQ 
sem maiores dific_uldatús. mt>
diante pagamento de consulta. 

<bdos que a guerra ccmtra o lriflCO 
aQ RIO tem .siGo perdida. 

A.a tempO cm que a cidade: csu.q 
~ill~doEx~.OUYicle 
u~ gencQl. CDYC~viclo com a open
ç;ao. que: n.io bavra vontade pol!lica 
nem do goycmo. nem da elite dli so
ciedade c3J'ioc:a p3r.1 que .a misslo 
fosse cumpnda. Por fim. prorcriu a 
frase:. p;&ra mim definitiva: 

- O cocnancto do p6 alo CSti no 
QIOn'O, A ciipub do tdlico o! tnnc:a 
.como o pó - e nwr.r. ID asf2llo. No 
crime. corno na vida rcãl, os aqros 
estio cm posiçlo subaltcma. et~m· 
priado ordens dos~ 

A anf~tamin'a, substtlncia 
preseme em mmtl!mStn da#s 
trU!tÜCtmJ.t!niOS. , uma ihzs di'D*' 
gas mais poknks no estlmldD 
ao sisrema ne-rvoso crnrral~ 
Coruumida c-nm bd>ida a/ctJ6-
Iica.. produz barato. qut: gera. 
deprndincia. Prolonga o e3la· 
do de vigOia. aumenta a con· 
ct:ntiação. a·-aittoConfüuaça. tz. 
loquacidade- ~ estimula o !ru
mor. 

O <f<iro. porlm, i passag<i
ro- Ao final. voluz-se ao fundo 
do pe'lçc, caindo-se então no 
C'frcrllo vicioso mortal: para 
''Oirar-se ao nnrmal. busc-a-se 
nova dosag~rn. s~mpre cns
cnu~. qt~ ge-ro seqiirltJs ao si.J .. 
rema n~rvtrso ct•ntraf. A dosa· 
gmt tõ.riC"CIW7ria di! organismo 
para nrganismo. Há p~s.~oas 
qt'e suportam até 30QmJ sem 
maiores problemas. Outras. 
com 2m! jcf SI! senr~m mal. 
Mais uma ra=iin para qut: a~
cifra ~dica seja critt:riosa. · 

No t:stado de drpmdênda. o 
u:mário c:om~ça a apusentar 
sinais dt! agnssil:idtiiie. delí· 
rio. paranóia. crises d~ af~o e 
confu.<;iio rnenral. E sofrimmto. 
muito so.frimt!nto. Mais uma 
vez. Vera Fi.'>r:here Ra[at!l Ra
be/1~. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio C::mpos) - A Sr-> 
Senadora Marluce Pinto erllliou discu:'SO à Mesa, 
para ser publicado na forma do ÕISpostc no art 203 
do Regimento Interno. 

S. E~ serã atendido. 
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR) - Sr. 

Presidente, Sr->-s e Srs. Senadores, mais uma vez 
consolidou-se velho ditame popular de que a "justiça 
tarda. mas não falha". ... 

RefifO>me à sãbia e corajosa decisão do Prosi· 
dente Fernando Henrique Cardoso em revogar o De
creto n" 22, de 1991 , ao mes1119 )empo em que per
mite a revisão de demarcações de áreas indígenas 
ainda não homologadas. 

Este Decreto 22, felizmente revogado e que, 
aliás, jamais deveria ter existido na forma redigida, 
oulnrgava poderes quase ditatoriais à Funai na 

· questão do reconhecimento e na demarcação de 
áreas que 'considerasse indígenas. Tais poderes, 
nem sempre praticados com discernimento, trouxe
ram lamentãveis e angustiantes fatos, envolvendo 
índios e brancos que, antes de sua publicação, vi
viam tranqüila e harmoniosamente dividindo espaços. 
. Hoje. nesta Casa. registro minha satisfação e 
meu orgulho em dizer que fomos nós, o então Go
vernador de Roraima Ottomar Pinto e eu própria. 
que primeiro empunhamos a bandeira do questiona
mento ao Decreto 22. E o fizemos com o apoio e a 
solidariedade de inúmeros T uchauas, chefes de 
quase todas as comunidades indígenas roraimenses 
que, como nós, também anseiam e querem suas ter
ras demarcadas de forma legal, sem conflitos e sem 
ferir os direitos das comunidades· brancas com as 
quais convivem, hã muito, em paz e harmonia. 

À época, quando em Roraima vivíamos dias 
tensos diante do absurdo da pretensão de se demar
car Raposa/Serra do Sol em uma única área contí
nua. também as aulnridades do Maranhão, do Parã 
e do Mato Grosso bradavam sua insatisfação com a 
Funai pelas demarcações, respectivamente, das 
áreas de Cricáti, Baú e Maraiuapsede. 

No caso de Roraima, a vasta região de Rapo
sa/Serra do Sol, adentrada, desbravada. conquista
da e colonizada por estóicos brasileiros que lã finca
ram a bandeira nacional, sempre fora exemplo de 
uma convivência· pacífica entre brancos e índios. 

Em fazendas centenãria'õ famfiias inteiras um 
dia lã se estabeleceram, repr ;o,; c.:Jtando marcos vi
vos numa fronteira inóspita. Isso <;r->-s e Srs. Sena
dores, ainda no século dezenove, '--~ 'lforme compro
va farta documentação por nós catalogada e que fi
zemos questão de encaminhar às autoridades com-

petentes que hoje, felizmente, fazem justiça aos de
scendentes desses verdadeiros heróis roraimenses. 
A estes documentos, em setembro· de 1994, junta
mos bem elaborado Laudo Técnico assinado por an
tropólogos de renÕme e avalizado por dezenas de 
chefes indígenas, os T uchauas, que desmistificaram 
e puseram por terra os argumentos insossos e des
providos de conteúdo que a Fundação Nacional do 
lndio apresentara para justificar a demarcação. 

Os fatos históricos são mlitos, mas não delon
garei em pormenores porque quero falar aqui da rea
lidade hoje existente na região Raposa/Serra do Sol. 
EntretantO, coloco à dispoSição de V. Ex>%, caso a 
história roraimense interesse a alguém em· particu
lar, essa documentação que, desde 1991, peregri
nou por mãos de Presidentes da República, Minis
tros, Governadores, enfim; pelas autoridades compe
tenies e aptas a dirimir o coos instalado em nosso Es
tado depois da eqlivocada assinatura do Decreto 22. 

Como dizia, vou me apegar aos fatos aluais 
para demonstrar o quão absurda era a pretensão da 
Funai em homologar algumas demarcações de 
áreas indígenas em Rorail118f notadamenie â de Ra
posa/Serra do Sol. 

O Estado de Roraima possli uma superfície 
exala de 23 niühões, dez mil e 400 hectares. Destes, 
84,4% são representados por mata arnazõnica, ou 
seja. representam reserva ecológica. São 19 milhõ
es e 420 mü hectares praticamente intocãveis, salvo 
sob rigoroso e criterioso controle, cujas exigências · 
impossibüitam a prática da atividade agropecuãria. 
caracterizada basicamente pelo desmatamento para 
se ter a terra preparada. Resumimos, então, que Ro
raima possui livres, na realidade, apenas 3 milhões 
e 590 mil hectares, cuja formação são campos ge
rais ou "lavrados", como são conhecidos regional
mente. Nestes lavrados estão concentrados 87% da 
pecuária roraimense, principal atividade econômica 
do Estado. A Funai, meus nobres colegas, pretendia 
demarcar como terras indígenas, em cima destes fac 
vrados, nada menos do que 2 mühões, 41 o mil e 570 
hectares. A população não indígena ficaria com os 1 
milhão e 1 oo mil hectares restantes. Só Raposa/Serra 
do Sol representa 1 milhão, 332 mü e 11 O hectares. 

Especificamente na região Raposa/Serra do 
Sol, as propriedades rurais são responsãveis por um 
rebanho estimado em 250 mil cabeças, diversifica
dos entre bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suí
nos. A região conta, ainda, com 52 escolas de pri
meiro grau, atendendo a mais de 2.500 crianças; 
duas de segundo grau; 2 hospitais com um total de 
60 leitos; 19 postos de saúde; 05 estradas estaduais· 
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que totalizam aproximadamente 400 quilômetros, 
alêm de duas BR's que cruzam a região ·em 78 qui
lômetros. Mais ainda, meus nobres pares, o Gover
no Estadual vem, sistematicamente, investindo e 
ampliando o atendimento soei'!~ na região, especial
mente nas Vilas Uiramutã, Agua Fria, Mutum e 
Socó. Inúmeras pontes ·de concre10 jâ foram cons
truídas; Postos da Polícia Militar já os temos, há 
multo, em pleno funcionamen10. Benefícios sOCiais 
como Quadras de Esporte, Clubes de Mães, Casas 
de Apoio à Comunidade, Pos10s da Companhia de 
Água e Esgofu de Roraima, Rede Elêtrica e Pos!os 
Telefônicos estão espalhados pelas vilas visando o 
conforto. a saúde, a educação e o <lesenvolvimento 
social das comunidades. . 

Esta, Sr% e Srs. Senadores, ê a realidade 
atual da região. Coisas, aliás, realiz.adas e implanta
das no Governo Ottomar Pinto e continuadas pelo 
Governo Neudo campos. Não creio ser necessário 
comentar a insensatez da Funai em saa pretensão. 

Afínno que as comunidades indígenas mere
cem nosso maior respeito. A elas prestamos nossas 
homenagens quando, em 1988, promuigamos a 
Constituição inserida de artigos que lhes garantem 
direitos inquestionáveis e inalienáveis. Os povos in
dígenas de Roraima apóiam nossa causa que visa 
uma demarcação em ühas, não contínua. Afinal, 
tambêm eles têm consciência da secular presença 
do branco, onde mutuamente se beneficiam e jun10S 
compartilham alegrias. O salutar convivia entre ín
dios e não índios ê e sempre foi uma constante em 
Roraima Juntos sempre procuraram superar as difi
culdades nàfurais e geográficas, determinados a 
conquistar os benefícios soclilis e culturais a que 
têm direito. 

Encerro, Sr. Presidente, infonnando a V. Exª e 
aos colegas Senadores que, hã mUito, deixou de ser 
novidade em Roraima a diplomação de Vereadores, 
curadores e atê mesmo Vire-Prefeito índios, eleitos 
diretamente pela vontade da maioria civilizada, ín
dios e não índios, de nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. Olr 
rigada . · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPFL N2 746/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para compor a Comissão Mista destinada a 

apreciar a Medida Provisória n!!. 1.218/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Vilson Kleinübing ·.:, Freitas Neto 
Francelina Pereira Romero Jucâ 

Atenciosamente. - Senador Hugo Napoleao, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

OF. GLPFL N!!. 747/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente. 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para compor a Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n!!. 1.219/95, pelos se
guintes: 

Titulares 
Carlos Patrocínio 
RomeroJucá 

Suplentes 
Franeelino Pereira 
Freitas Neto 

Atenciosamente. - Senador Hugo Napoleao, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

OF. GLPFL N!!. 7 48195 

Brasília, 19 de dezembro de ~ 995 
Senhor Presidente, ; 
Solicilo sejam substituídos os Senadores· indi

cados para compor a Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n!!. 1.220/95, pelos se
guintes: 

Titulares Suplentes 
José Alves Guilherme PSJmeira 
Edison Lobão Romero Jucâ 

Atenciosamente. - Senador Hugo Napoleão, 
Líder do PFL no Senado FederaL 

OF. GLPFL N!!. 7 49195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Preside~. 
Solicilo sejam substituídos os Senadores indi

cados para compor ~ Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n!!.1.221195, pelos se
guintes: 

rrtulares Suplentes 
Carlos Patrocínio Joel de Hollanda 
Vilson Kleinübing Waldeck Omelas 

Atenciosamente. -·Senador Hugo Napofeao, 
Líder do PFL no Senado Federá!. 

OF. GLPFL n" 750195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicilo sejam substituídos os SenadorE*! indi

cados para compor a Comissão Mista destinada -a 
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apreciar a Medida Provisória· n~ 1.222195, pelos se
guintes: 

Titulares Suplentes 
Odacir Soares Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro Vilson Kleinübing 

Atenciosamente. -.Senador Hugo Napole~o. 
Líder do PFL no Senado Federa'. 

OF. GLPFL N2 751/95 

Brasília, 19 oe dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 

. Solicito sejam substituídos c: '3enadores indi
cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória ~ 1.223/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
José Alves Guilhéhne. Palmeira 
José Agripipo · Odacir Soares 

Atenciosamente. Senador Hugo Napolelio, lí
der do PFL no Senado Federal. 

OF. GLPFL N2 752/95 

Brasília, 19 de dezembro· de 1995 
Senhor. Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n~ 1.224/95, pelos 
seguintes: 

Titulares 
Jonas Pinheiro 
Joel de Holanda 

Suplentes 
JoséBianco 
José Alves 

Atenciosamente, Senador Hugo Napolelio, lí
der do PFL no Senado Federal. 

OF. GLPFL ~ 753/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senhores indica

dos para comporem a Comissão Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória ~ 1.225/95, pelos se
guintes: 

Titulares Suplentes 
João Rocha Joel de Hollanda 
Francelina Pereira José Alves 

Atenciosamente. Senador Hugo Napolelio, Lí
der do PFL no Senado FederaL 

OF. GLPFL NO 754/95 . 

Brasília, 19 de dezembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 

a apreciar a Medida Provisória n~ 1.226/95, pelos 
seguintes: 

Titulares 
José Bianco ~ 
Waldeck Omelas 

Suplentes 
Carlos Patrcciriio 
Joel de Hollanda 

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

OF. GLPFL N9. 755/95 

Brasilia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, . 
Solicito sejam slDsliluídos os Senadores indi~ 

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n~ 1.227/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Vilson Kleinüt>ing B!lllo Parga 
Jonas Pinheiro João Rocha 

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

OF. GLPFL N9. 756/95 

Brasma, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n" 1.228/95, pelos 
seguintes: · 

Titulares Suplentes 
Guilherme Palmeira João Rocha 
Júlio Campos Romero Jucâ 
· Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí-
der do PFL no Senado FederaL · · 

. OF. GLPFL N9. 757/95 

Brasíl'13, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 

. Solicito sejam substituídos os Senadores indi
cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n" 1.229/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Francelina Pereira Hugo Napoleão 
Edison lobão Waldeck Omelas 

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

OF. GLPFL N9. 758/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores incli

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
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a apreciar a Medida Provisória n!t 1.230/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Francelina Pereira Vilson Kleinlbin~ 
José Alves Hugo Napoleão 

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

OF. GLPFL N2 759/95 ~~ 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam stbstituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1.231/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
José Bianco José ~ves 
Vilson Klei~übing Carlos Patrocínio 

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

OF. GLPFL N2 760/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi~ 

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1.233/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
João Rocha Guilherme Palmeira 
José Agripino José Bianco 

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

OF. GLPFL N2 761/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1.234/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
José Bianco Carlos Patrocínio 
Francelina Pereira Hugo Napoleão · 

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

OF. GLPFL N2 762/95 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam sUbstituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 

a apreciar a Medida Provisória n!t 1.235/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Vilson Kleinubing - Romero Jucá 
João Rocha Hugo Napoleão 

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

OF. GLPFL N2 763/95 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1..236/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Odacir Soares Guilherme Palmeira 
Francelina Pereira Joel de Hollanda 

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

OF. GLPFL N" 764/95 .-

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, , 
Solicito sejam substituídos os Senadores inã!

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1.237/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
José Agripino Júlio Campos 
José Bianco Francelina Pereira 

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

OF. GLPFL N" 765/95 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Solicito sejam stbslituídos os Senadores inã!

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n!t 1.238195, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Joel de Hollanda José Alves 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

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

OF. GLPFL N2 766195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
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a apreciar a Medida Provisória n2 1.239/95,..pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Vilson Kleinübing Carlos Patrocínio 
José Agripino Edison Lobão 

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

OF. GLPFL N"- 767/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista.destinada 
a apreciar a Medida Provisória ~ 1.240/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Odacir Soares Carl~ Patrocínio 
Romero J~ Hugo Napoleão 

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

OF. GLPFL N"- 768195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
'S,olicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n2 1.241/95, pelos 
seguintes: 

Titulares 
José Alves 
Freitas Neto 

Suplentes 
BeiJo Parga 
Joel de Hollanda 

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

OF. GLPFL N"- 769/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n"- 1.242195, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Edison Lobão Freitas Neto 
Francelina Pereira Joel de Hollanda 

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

OF. GLPFL N"- 770/95 

Brasí<;a, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 

a apreciar a Medida Provisória n"- 1.243/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Romero Jucá • Edison Lobão 
Hugo Napoleão João Rocha 

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

OF. GLPFL N"- 771195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n"- 1.244195, pelos 
seguintes: 

Titulares Supientes 
Joel de Hollanda Francélino Pereira 
BeiJo Parga Freilas Nela 

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

OF. GLPFL N"-772195 

Brasilia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória n" 1.245/95, pelos 
seguintes: 

Tilulares Suplentes 
Edison Lobão BeiJo Parga 
Freitas Neto José Agripino 

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

OF. GLPFL N"-773/95 

Brasilia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória ~ 1.246195, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Júlio Campos SeDo Parga 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 

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

OF. GLPFL N"- 77 4195 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Mista destinada 
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a apreciar a Medida Provisória R'!- 1.247/95, pelos 
seguintes: 

Ti tu lares Suplantes 
Bello Parga Edison Lobão 
Carlos Patrocínio Júlio Campos 

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

OF. GLPFL N" 775/95 ~~ 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam substituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Miste destinada 
a apreciar a Medida Provisória R'!- 1.248/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Romero Jucá · Frei~ Neto 

· Joel de Holjanda Bello Parga 
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí

der do PFL no Senado Federal. 

OF. GLPFL N" 776/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam slbstituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Miste destinada 
a apreciar a Medida Provisória n" 1..232/95, pelos 
seguintes: ~ ~ 

Titulares Suplentes 
Guilherme Palmeira Vilson Klein~ng 
Freitas Neto Waldeck Omelas 

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

OF. GLPFL NO- 777195 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam slbstituídos os Senadores indi

cados para comporem a Comissão Miste destinada 
a apreciar a Medida Provisória n" 1.249/95, pelos 
seguintes: 

Titulares Suplentes 
Bello Parga José Agripino 
Júlio Campos Vilson Kleinübing 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleao, Lí
der do PFL no Senado FederaL 

OF. GLPMDB N2 642/95 

Brasflia, 18 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 

em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer-à 
Medida Provisória ~ 1.218, de 14 de dezembro de 
1 995, que dispõe Sobre a. responsabilidade solidária 
de controladores de instituições st.bmelidas aos re
gimes de que tratam a Lei n2 6.024, de 13 de março 
de 1974, e o Decreto-Lei n2 2.321, de 25 de feverei
ro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; 
sobre privatização de instituições cujas ações sejam 
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n" 2.321 , 
de 1987, e dâ outras providências. 

Titulares Suplentes 
Sen. Humberto Lucena Sen. Casildo Maldaner 
Sen. Flamez Têbet Sen. Gilvam Borges 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMOB. 

OF. GLPMDB NO- 643/95 

Brasília, 18 de dezembro de i995 
- ·~ '"- --

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excetên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior

~ mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.219, de 14 de dezembro de 
1995, que institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
T JLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do 
Fundo de Participação PIS..PASEP, do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mer
cante, e dâ outras providências. 

Titulares 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Raviano Melo 

Suplenles 
Sen. José Fogaça 
Sen. Ney Suassuna 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB NO- 644/95 

· Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 

~ Medida Provisória ~ 1.220, de 14 de dezembro cte~ 
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·1995, que cria a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Fsscalização. a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Proteção ao Vão, e dá outras 
providências. 

Titulares 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Flaviano Melo 

<luplentes 
Sen. Cm:iinho Jorge 
Ser ·~abor Júnior 

Aproveito a oportunidade.pa:· · 
Excelência protestos de alta estirr. · 
- Senador Ronaldo Cunha Link 
f>MDB. 

·ierar a Vossa 
'TlSideração. 

,_Líder do 

OF. GLPMDB N"- 645195 

Brasma. 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente. 
4 

Tenho a honra de_dirigir-me a Vossa Excelên
cia para indicar os Senadores abaixo menCionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n2 1.221, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre os quadros de cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores- DAS 
da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Fa
zenda. e dá outras providências. 

Titulares · Suplentes 
Sen. Nabor Júnior Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Ney Suassuna Sen. José Fogaça 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB N"- 646!95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n2 1.222, de 14 de dezembro de 
1995, que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistêm:;a Social, e dá outras 
providências. 

Titulares 
Sen. Coutinho Jorge 
Sen. Nabor Júnior 

Suplentes 
Sen. Flaviano Melo 
Sen. Ney Suassuna 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB nº 647/95 

Brasma. 18 de dezembro de 199!; 
Senhor presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela PiesidêrJcia do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n"-1.223 de 14 de dezembro de 
1995, que fixa critérios para a progressiva unificação 
das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o 
Anexo 11 da Lei n2 8.237, de 30 de setembro de 
1991 , para ir..plementação da. isonomia a que se re
fere o § 1g, .:!o art 39 da Constituição, e dá outras 
providências. 

rrtulares 
Sen. GHberto Miranda 
Sen. Coutinho Jorge 

Suplentes 
Sen. Ney Suassuna 
Sen. Fernando 8ezerTa 

Aproveito a oportunidade para reiterar a: Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Rorialdo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB nº 648/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidante, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
· em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n2 1.224, de 14 de dezembro de 
1995, que aitera as leis n" 8.019, de 11 de abril de 
1990 e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

rrtulares 
Sen.JaderB~ho 
Sen. GHberto Miranda 

Suplentes · 
Sen. Gerson Camata 
Sen. Onofre Quinan 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB n" 649195 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
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em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Meãlda Provisória~ 1.225 de 14 de dezembro de 
1995, que cria a Gratificação de Desempenho e Pro
dutividade- GDP das alividades de finanças, conlmle, 
orçamento e planejarnentó, e dá outras Providências. 

rrtulares • 
Senador Ramez Tebef' 
Senador Ney Suassuna 

Suplentes 
Senador Flaviano Melo 
SenadorNaborJúruor 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protesfos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB nl' 650/95 

Brasma. 18 de d~embro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados. 
em Substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1 .226, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre a organização da Presidên
cia da República e dos Ministérios, e dá outras provi
dências. 

rrtulares 
Sen. Coutinho Jorge 
Sen. Gilberto Miranda 

Suplentes 
Sen. Fernando Bezerra 
Sen. Onofre Quinan 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protesfos de alta ·éStima e consideração. 
- Senador Rãnaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB W 651/95 

Brasma. 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados. 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.227, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre medidas reg ui adoras do 
abastecimento do mercado interno de produtos do 
setor sucroalcooleiro. 

rrtulares 
Sen. Ramez Tebet 
Sen. Mariuce Pinlo 

Suplentes 
Sen. Mauro Miranda 
Seil. Onofre Quinan 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência ~protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. . 

OF. GLPMDB Nº- 652195 

Brasma. 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de diiig1r-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n" 1.228, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre o valor total anual das men
salidades escolares e dá outras providências. 

Ti!lllares Suplentes 
Sen. Ney Suassuna Sen. Gilvam Borges 
Sen. José Fogaça Sen. Fernando Bezerra 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideraÇão. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Lícter do 
PMDB. 

OF. GLPMDB Nº- 653/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de "dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n" 1.229, de 14 de dezembro de 
1995, que dá nova redação ao art. 2º- da Lei nl' 
8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

TitUlares 
Sen. Coutinho Jorge 
Sen. João França 

Suplentes 
Sen. Marluce Pinto 
Sen.r Giberto Miranda 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB W 654/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores: abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
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Medida Provisória n2 1230, de 14 de dezembro de c 

1995, que dispõe sobre o pagamento dos servidores 
civis e militares do Poder Exe .. · -t!Vó Federal, inclusi
ve suas autarquias e fundaçõe.., ''"m como dos em
pregados das empresas públicas e -~=:> Sociedades 
de economia mista, e dá.outras pravidêr.;;ias. 

Titulares Suplentes 
Sen. Coutinho Jorge ~n.r Cartas Bezerra 
Sen. Ronaldo Cunha Lima Sen. Gilvam Borges 

Aproveita a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestas de alta estima e consideração. 
- Senador Ranaldo Cunha Lima, Vice-Lider do 
PMDB. 

OF. GLPMDB N" 655/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhpr Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a VÓssa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
-em s_ubstituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência da Congresso Nacional na 
Comissáo Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n21.231, de 14 de dezembro de 
1995, que altera a redação de dispositivos das Leis 
n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911 , de 
11 de julho de 1994, para instituir as décimos incor
porados, e dã outras providências. 

Titulares Suplentes 
Sen. Nabor Júnior Sen. Carlos Bezerra 
Sen. João França Sen. Ney Suassuna 

Aproveita a oportunidade para r~iterar a Vossa 
Excelência protestas de alta estima e consideração. 
- Senador Ranaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB ~656195 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.232, de 14 de dezembro de 
1995, que organiza os Sistemas de Controle Interno 
e de Planejarnento e de Orçamento do Poder Execu
tiva, e dã outras providências. 

Titulares 
Sen. Couljnho Jorge 
Sen. Ronaldo C. Lima 

Suplentes 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Fernando Bezerra 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, V"ICe-Líder do 
PMOB. 

OF. GLPMDB N" 657195 

- Brasília. 18 de deiembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicai os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.233, de 14 de dezembro de 
1995, que altera a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 

· 1990, e dã outras providências. 

TitUlares 
Sen. Gerson Camata 
&nl'.tuoMal:la 

Suplentes 
Sen. Ramez Tebet 
Sen. PalctD Osmüna 

Aproveita a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- SenadorRanaldo Cunha Lima, Voce-Uder do-PMDB. 

OF. GLPMDB N" 658195 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senàdores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória 11" 1.234, de 14'de dezembro de 
1995, que dispõe sobre as alíquotas de contribuição 
para o Plano de Seguridade Social do servidor públi
co civil ativo dos Poderes da União, das autarquias e 
das fundações públicas, e dã outras providências. 

rrtulares 
Sen. Cartas Bezerra 
Sen. Ney Suassuna 

Suplentes 
&n l"bà::JJ.rhalim 
Sen. Coutinho Jorge 

Aproveita a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e oonsideração. 
-Senador Ranaldo Cunha Lima, Voce-Uderdo PMDB. 

OF. GLPMDB N" 659/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
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Medida Provisória n~ 1.235, de 14 de dezembro de 
1995, que reduz o Imposto de Importação para os 
produ!lls que especifica e dá outras providências. 

Tilulares Suplentes 
Sen.Femando Bezerra Sen. Gerson Camata 
Sen.Coutinho Jorge Sen. Gilvam Borges 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos cte.elta estima e considelação. -
Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do PMDB. 

OF. GLPMDB flll'. 66019.5 

Brasília, 1 8 de dezembro de 1995 

Senhor PreSidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso ·Nacional na 
Comissão Misla destinada a apreciar e dar parecer à 
MeãKia Provisória~ 1.236, de 14 de dezembro de 
1 995, que dispõe sobre a instituição de crédito pre
sumido do Imposto sobre Produtos lndusbializaclos, 
para ressarcimenlo do \talor do PIS/Pasep e Co!ins 
ncs casos que especifica, e dá outras providências. 

Tillllares Suplentes 
Sen Coutinho Jorge · Sen Ramez Tebet 
Sen.Femando Bezerra .Sen.Onofre Qlinan 

Aproveito a oporUiidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e ci:lnsideração. -
Senador Ronaldo Cunha Lima, VJCe-Uder do PMDB. 

OF. GLPMDB flll'. 661195 

Brasília, 1 8-de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os ~nadares abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista· destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.237, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre a base de cálculo da Conbi
buição para o Programa de Integração Social (PIS), 
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1" 
do art 22 da Lei rf2. 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências. 

rrtulares 
Sen.Carlos Bezerra 
Sen. Casildo Maldaner 

Suplentes 
Sen.Gerson Carnata 
Sen.Fiaviano Melo 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do PMDB. 

OF. GLPMDB flll'. 662/95 

Brasília. 1 8 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n" 1.238, de 14 de dezembro de 
1.995, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional 
- NTN e sua utilização para aquisição de bens e ál
reitos alienados no ãrilbito do Programa Nacional de 
Desestatização - PND, instituído pela Lei rf2. 8.031. 
de 12 de abril de 1990, consolidando as normas so
bre a matéria constantes da Lei rf2. 8.1 17, de 1" de 
março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro 
de 1991 , e altera o art. 3" da Lei n"- 8.249191. 

rrtulares Suplentes 
Sen. José Fogaça Sen. Fernando Bezerra 
Sen. Ney Suassooa Sen. Onofre Qlinan 

Aproveito a oportunidade para reiterar a !lossa 
ExCelência protestos de alta estima e considemção. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Ud!lr do 
PMDB. 

OF. GLPMDB flll'.663195 

Brasíjia, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para irKiicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substitui~o aos membros designadas pela 
Presidência do Congresso Nacional na Comissão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória n" 1.239, de 14 de dezembro de 1995, 
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da empresa, e dá outras 
providências. 

Titulares Suplentes 
Sen. Gilberto Miranda Sen. Nabor Junior 
Sen. Fernando Bezerra Sen. Coutinho Jorge 

Aproveito a oporlunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Uder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB flll'.664/95 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
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em substituiçlio aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.240, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre medidas coiJ1llementares 
ao Plano Real e dá outras providências. 

lrtulares Suplentes 
Sen .. Coutinho Jorge §en. Ney Suassuna 
Sen. Casildo Maldaner Sên. Fernando Bezerra 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Viêe-Uder .do 
PMDB. 

OF. GLPMDB N9- 665/95 

Brasma. 18 de d~embro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenhà a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituiçlio aos Membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.241, de 14 de dezembro de 
1995, que dá nova redação ao § 3" do art 52 da Lei 
~ 8.931 , de 22 de setembro de 1994. que dispõe 
sobre a amortização, juros e outros encargos decor
rentes da extinção ou dissolução de entidades da 
Administração Pública Federal, e dá outras provi
dências. 

lrtulares Suplentes 
Sen. Gilberto Miranda Sen. Aaviano Melo 
Sen. Carlos Bezerra Sen. Mauro Miranda 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Rooaldo Cunha Lima, V"ICe-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB N9- 666195 

Brasüia, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a 'Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos Membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória r-" ~ .242, de 14 de dezembro de 
1 995, que acrescê ·parágrafo ao art. S7 da Lei n2 
8.666, de 21 de junho de 1 993, que regulamenta o 
art 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitação e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

ldulares Suplentes 
Sen. José Fogaça Sen. Flaviano Melo 
Sen. Gerson Camata Sen. Gilvam Borges 

Aproveito a oportunidade para renovar a V~ 
Excelência ptotestos de alta estima e consideração. -
Senador Ronaldo Cunha Lima, V"ICe-Uder do PMDB. 

OF. GLPMDB N2 667195 

Brasília, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituição aos membros designados ànterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.243. de 14 de dezembro cje 
1995, que altera a legislação referente ao P..dicional 
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante '
AFRMM, e ao Fundo da Marinha.Mercante- FMM, e 
dá outras providências. 

Titulares Suplentes 
Senador Gilvam Borges Senador Rarnez T ebet 
Sen. Gerson Camata Sen. Renan Calheiros 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. --· 
Senador Ronaldo Cunha Lima, V"ICe-Uder do PMDB. 

OF. GLPMDB N2- 668195· 
Brasma, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abalxo mencion3dos. 
em substituiçl!o aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.244, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos 
créditos não quitados de órgãos e entidades fede
rais, e dá outras providências. 

lrtulares Suplentes 
Sen. Humberto Lucena Sen. Ney Suassuna 
Sen. Roberlo Requião Sen. Nabor Júnior 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. -
Senador Ronaldo Cunha Uma, Vice-Líderdo PMDB. 

OF. GLPMDB N2- 669195 

Brasflia, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abalxo mencionados, 
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em substituiçao aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.245, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre o número de cargos de Na
tureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores' e de Funções Gratificadas 
existentes nos órgãos da Administração Pública Fe
deral direta, autárquica "ê fundacional, e dá outras 
providências. 

Titulares 
Sen. Ramez Tebet 
Sen. Flaviano Melo 

Suplentes 
Sen. Casildo Maldaner 
Sen. Ney Suassuna 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima. Vice-Líder do 

.PMDB. 

OF. GLPMDB Nº- f>l0/95 

Brasma, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, . 
Tenho a honna de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados, 
em substituiçao aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.246, de 14 de dezembro de 
1995, que cria a Gratificação de Condição Especial 
de Trabalho - CGET - para os servidores militares fe
derais das Forças Annadas, e dá outras providências. 

Titulares Suplentes 
Senador Roberto Requião . $enador Rarnez Tebet 
Sen. Ney Suasssuna Sen. Coutinho Jorge 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de afta estima e considenação. 
- Senador Ronaldo CUnha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB Nº- 671/95 

Brasma, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho .. a honna de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados 
em substituiçao aos membros designados anterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória n~ 1.249, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre as contribuições para os 
Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público- PISIPASEP, e dá 
outras providêf!cias. 

Titulares 
Sen. José Fogaça 
Sen. João França 

Suplentes , 
Sen. Nabor Júnior 
Sen. Gerson Camata 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de afta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB Nº- 672195 

Brasma, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar os Senadores abaixo mencionados em 
substituição aos membros designados anteriormente 
pela Presidência do Congresso Nacional na Comissão 
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória ~ 1.248, de 14 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a alocação de depósitos especiais, remu
nerados, de recursos das disponibilidades financeiras 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. 

Titulares 
Sen. Gilberto Miranda 
Sen. Ney Suassuna 

Suplentes 
Sen. RamezTebet 

Sen. Nabor Júnior : 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vcissa 
Excelência protestos de afia estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Líder do 
PMDB. 

OF. GLPMDB Nº- f>73/95 

Brasma, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me à Vossa Excelên

cia pana indicar os Senadores abaixo mencionados 
em substituiçao aos membros designados airterior
mente pela Presidência do Congresso Nacional na 
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória~ 1.247, de 14 de dezembro de 
1995, que dispõe sobre os fundos que especifica e 
dá outras providências. 

Titulares Suplentes 
Sen. José Fogaça' Sen. Flaviano Melo 
Sen. Gftvarn Borges Sen. João França 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência proteStos de afta estima e consideração. 
-Senador Nabor Júnior, V'tee-Uder do PMDB. 

OFICIO Nº-1.223-L-BL PARL/95 

Brasma, 18 de dezembro de 1995 · 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exª que os Deputados Inocên

cio Oliveira, Nelson Trad, José Carias Aleluia e Abe-



= 

106 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

fardo lupion, deixam de fazer parte, na condição de 
Membros Efelivos e Suplentes, respectivamente, da 
Comissão Misla destinada a emitir parecer à Medida 
ProviSória 11"- 1.216, de 13 de dezembro de 1995 
que Dâ nova redação ao parágrafo único do art 1" 
da lei 11"- 8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que au
toriza o Ministério dos T rànsportes, por intermédio 
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
a transferir ?I Companhia Ruminl>nse de Trens Urba
nos (FLUMITRENS) recursos para pagamento de 
pessoal. · 

Outrossim indico para as referidas vagas os 
Deputados Laura Carneiro, José Carlos Vieira, Ru
bem Medina e Arolde de Oliveira, como membros 
Efetivos e Suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli· 
veira, Líder do Bloco Parlamentar. ~ 

.OFÍCIO N21..225-l-BL PARL/95 

Brasilia, 18 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exª que os Deputados Inocên

cio Oliveira, Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abe
lardo Lupión, deixam de fazer parte, na condição de 
Melnbros Efelivos e Suplentes, respectivamente, da 
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida 
Provisória 11"- 1.217, de 13 d~ dezembro de 1995, 
que autoriza a ublização de recursos do Fundo da 
Marinha Mercante (FMM), em favor da Companhia 
de Navegação Lloyd Brasileiro (LLOYDBRAS), e dá 
outras providências. 

Outrossim, indico para as referidas vagas os 
Deputados Roberto Pessoa, José Carlos Coutinho, 
Rubem Medina e José Carlos Aleluia, como mem
bros Efetivos e Suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1.227 -L-BL PARL/95 

Brasília, 19 de dezembt:o de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFVPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad e Abelardo Lupion deixam de fazer par
te, os dois primeiros como membros titulares e o ter
ceiro como suplente, da Medida Provisória n~ 
1.2·l8, de 14 de dezembro de 1995, que dispõe so
bre a responsabilidade solidâria de controladores de 
instituições submetidas aos regimes de que tratam a 
Lei n"- 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto
Lei n"- 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a in
disponibilidade de seus bens; sobre privatização de 

instittjções cujas ações sejam desapropriadas, na 
forma do Decreto-Lei n"- 2.321, de 1987, e dâ outras 
providências. · 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Manoel "Castro, Rt.i:Jem Medina e Paulo 
Bomhausen, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N21.229-L-BL PARL/95 

Brasilia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

Inocêncio Oliveira, Nelson Trad, José Carlos Aleluia 
e Abelardo Lupion. deixam de fazer parte, como 
inernbros efetivos e suplentes. respectivamente, da 
Medida Provisória n~ 1.219, de 14 de dezembro de 
1995, que institui a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(T JLP), dispõe sobre a remuneração dos recursos 
do Fundo de Participação Pls-Pasep, do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mer
cante, e dá outras providências.. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Adauto Pereira, Efraim Morais, Maluly 
Netto e Corauci Sobl'inho, como membros efetivos e 
suplentes, respeCtivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parl~entar. 

OFICIO N21.231-L-BL PARL/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia, deixam de fazer 
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer 
à Medida Provisória ~ 1.220, de 14 de dezembro 
de 1995, que cria a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de FISCalização, a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dâ outras 
providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Antônio dos Santos, Aroldo Cedraz, 
Maurício Najar e Carlos da Carbrâs. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N21.233-BL PARU95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB. Inocêncio Oliveira, 
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Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Misla desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória~ 1.221, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre os 
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessora
men10 Superiores (DAS) da Advocacia-Geral da 
União, do Ministério da Fazenda, e ·dá outras provi-
dências. ... 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Ney Lopes, Paulo Gouvea, Anlônio dos 
Santos e Mauro Lopes, como membros efetivos e 
suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Lider do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO NS! 1.235-BL PARU95 

Brasffia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTS, Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo ~on 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Misla desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória ~ 1.222, 
de 14 de dezembro de 1995, que Dã nova reclação a_ 
dispositivos da Lei nS! 8.7 42, de 7 de dezembro de· 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dã outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Célia Mendes, Osmir Lima, Jairo Azi e 
lberê Ferreira, membros efetivos e suplentes, res-
pectivamente. ·· 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Lide r dó "Bloco Parlamentar. 

OF[CIO N2 1237-BL. PARU95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTS Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José cartos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Misla desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória ~ 1.223, 
de 14 de dezembro de 1995, que fixa critérios para a 
progressiva unificação das tabelas de vencimen10s 
dos servidores civis, altera o anexo 11 da Lei ~ 
8237, de 30 de setembro de 1991, para implemen
tação da isonomia a que se refere o parágrafo 1 ~ do 
art 39 da Constituição, e dá outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Jairo Carneiro, Jairo Azi, Wemer Wande
rer e Benecfrto de Lira, como membros efetivos e su
plentes, respectiv~. 

Atenciosamente, -- Deputado Inocêncio Oli
veira, Lider do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N21239-BL PARU95 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente; 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira; 
Nelson Trad, José Certos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parle, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória nS! 1224, 
de 14 de dezembro de 1995, que altera as Leis ~ 
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8212, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados César Bandeira, Ursicino Queiroz, Antô-
nio Geraldo e Carlos Alberto. , 

Atenciosamente, - Deputado lnocênciõ Oli-
veira, Lider do Bloco Parlamentar. ·. 

OFICIO NS! 1241-l-BI. Parl/95 

B_rasma, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente,· 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória nS! 1.225, 
de 14 de dezembro de 1995, que cria a Gratificação 
de Desempenho e Produtividade - GDP das ativida
des de finanças, controle, orçamento e planejamen
to, e dá outras providências. 

Assim sendo; indico para as referidas vagas os 
Deputados Rubem Medina, José Jorge, Maurício 
Najar e José Múcio Monteiro, como membros efeti
vos e suplentes, resf)ectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olive~ 
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO NS! 1243-61. Parl/95 

Brasilia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio ·oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su-
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plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n"-1.;!26, 
de 14 de dezembro de 1995, que "dispõe-sobre a or
ganização da Presidência da República e dos Minis
térios. e dá outras providências. 

Assim sendo. indico para as referidas vagas os 
Deputados Vilmar Rocha. Mendonça Filho, Maurício 
Najar e Heráclito Fortes, membros efetivos e suplen-
tes, respectivamente. .. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N21:2~L-BI. Parl/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB lnecêncio Oliveira, 
. Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 

deixam de fazer parte. como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n"-1.227, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobremedi
das reguladoras do abastecimento do mercado inter
no de produtos do setor sucroalcooleiro. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados José Múcio Monteiro, Benedido de lira, 
Maluly Netto e Osvaldo Coelho, como membros efe
tivos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO W 1.247-BLPARU95 

Brasflia. 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
iniorrno a Vossa Exceiência que os Depuiaôos 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n"-1.229, 
de 14 de dezembro de 1995, que dá nova redação 
ao art. 2" da lei nº- 8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Benito Gama, Átila Uns, Antônio Ueno e 
Roberto Pessoa, como membros efetivos e suplen
tes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder deo Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO W 1.249-BLPARU95 

Brasília 19 de dezembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 

Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion. 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Meãlda Provisória nº-1.230, 
de 14 de dezembro de 1995, que cfispõe sobre o pa
gamento dos servidores civis e militares do Poder 
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fun
dações, bem corno dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Arolde de Oliveira, Costa Ferreira, Ro
berto Pessoa e Jonival Lucas, como membros eleti
vos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO W 1251-L-BI. Parl/95 

Brasma 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo,.Lupion 
deixam de fazer parte, como membros e!etivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória nº- 1.231 . 
de 14 de dezembro de 1995, q~ altera a redação 
de dispositivos das Leis nº-s 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 1994, para 
instituir os Décimos Incorporados, e dá outras provi
dências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Manoel Castro, Mauríció Najar, Átila Uns 
e Augusto Viveiros como membros e!etivos e su
plentes, respectivamente:----

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Lider do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO III" 1.253-L -81. Parl/95 

Brasma 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória no. 1.232, 
de 14 de dezembro de 1995, que organiza e discipli
na os Sistemas de Controle Interno e de Planeja
mento e de Orçamento do Poder Executivo. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados José Jorge, Ricardo Barros. Arolde de 
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Oliveira e Júlio César como membros efetivos e su
plentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1.255-l-BI. Parl/95 

Brasma·19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa El1'celência que os Depulados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abe!ardo Lupion 
deixam de faz~ parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da· Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.233, 
de 14 de dezembro de 1995, que altera a Lei n" 8.031, 
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 

Assim sendo, indico para as referkjas vagas os 
· Deputados José Múcfo Monteiro, 8iseu Moura. Osó

rio Adriano· e Benedito de Ura como membros efeti
vos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira. Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N21257-L-BI. Parl/95 

Brasma 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes. respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.234, 
de 1 4 de dezembro de 1 995, .que dispõe sobre as 
aliquotas de contribuição para o Plano de Segurida
de Social do servidor público civil ativo dos Poderes 
da União, das autarquias e das fundações públicas, 
e dá outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Jairo Carneiro, Manlu Gtimarães, Laura 
Carneiro e Vic Pires Franco como membros efelivos 
e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
-veira. Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1 259-L-BI. Par1195 

Brasma 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência qué os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia .e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes. respectivamente, da Comissão Mista desti-

nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.235, 
de 14 de dezembro de 1995, que reduz o lmpos10 
de Importação para os produtos que especifica e dá 
outras providências. •· 

Assim sendo: indico para as referidas vagas os 
Deputados José Carlos Aleluia, Paulo Uma, Ayres 
da Cunha e Cláudio Cajado como membros efetivos 
e suplentes, respectivamente.. 

Atenciosamente, - ·Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1261-L-BL PARL./95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 

Informo a Vossa Excelência que os Deputados 
do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes. respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.236, 
de 14 de dezembro de 1 995, que dispõe sobre a ins
tituição de crédito presumido do lmpos10 sobrê Pro
dutos Industrializados, para ressarcimento do' valor 
do PIS/Pasep e Colins nos casos que especitica, e 
dá outras providências. · 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Depula,dos Maluly Neto •• Carlos Magno, Carlos Mel
les e Alvaro Gaudêncio como membros efetivos e 
suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OF[CIO N21.263-L-BL PARL./95 

Brasrlia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Alelua e Abel ardo Lupion 
deixam de tàzer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.228, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre ova
lor total anual das mensalidades escolares e dá ou
tras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Paes Landim, Roberto J.,fferson, Betinho 
Rosado e Marilu Guimarães como membros efelivos 
e suplentes, respectivamente. 

A!Enciosarnente, - Deputado Inocêncio Olf· 
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 
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. OFÍCIO N" 1-265-L-BL PARL/95 

Brasftia, 19.de dezembro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parle, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da-Comissão Mista desti
nada a emitit parecer à Medida Provisória 11"-1.237, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe.sobre a 
base de cálculo da Contribuição para o Programa de 
Integração Social (PIS), devida (:ielas pessoas jurídi
cas a que se refere o§ 1"- do art. 22 da Lei n" 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e dã outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidaS vagas os 
Deputados João Maia, Jair Siqueira, Arolde de Oli
veira e Antônio Ueno como membros efetivos e su
plentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 1.267-L-BL PARL/95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB. Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trcid, José Carlos Aleluia e Abelardo L~ 
deixam de fazer parle, como membros efetivos e su
plentes. respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória 11"-1.238, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a 
Nota do Tesouro Nacional (NTN), e sua utilização 
para aquisição de bens e direitos alienados no âmbi
to do Programa Nacional de Desestatização (PND), 
instiluído pela Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, 
consolidando as normas sobre as matérias constan
tes da lei n" B-177, de 1"- de março de 1991, e da 
Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o 
art 3" da Lei n" 8.249/91. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Abelardo L~ion, Alexandre Ceranto, 
Ciro Nogueira e Jaime Fernandes Filho como mem
bros efetivos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 1.269-L-BL PARL/9f. 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 

Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respeCtivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória R" 1.239, 
de 14 de dezemõro de 1995, que dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resulta
dos das erqJresas e dã outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Depulados Manoel Castro, Osmir Lima, Átila Lins e 
João Mellão Ne1o como membros efetivos e suplen
tes, respectivamente. 

Atenciosamente, ..,. . Deputado Inocêncio Oli
veira, líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 1.271-L-BI.PARL/95 

Brasffia, 29 de novembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excélência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória R" 1.240, 
de 14 de dezembro de 1995, Cllle dispõe sàbre medi
das complementares do Plano Reai e dã outras pro
vidências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Efraim Morais, Belinho Rosado, Luiz Bra
ga e Couraci Sobrinho,. como membros efetivos e 
suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 1.273-L-BI.PARL/95 

Brasnia, 19 de dezembro de 1995 
· Senhor Presidente, 

Informo a Vossa Excelência que os Deputados 
do Bloco Parlamentar PFUPTB. Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Abelardo lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória R" 1.241, 
de 14 de dezembro de 1995, que dã nova redação 
ao parãgrato ~do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de 
setembro de 1994, que dispõe sobre a amortização, 
juros e outros encargos decorrentes da extinção ou 
dissolução de entidades da Administração Pública 
Federal, e dã outras providências. 

· ·· Assim sendo, índico para as referidas vagas os 
Deputados Antônio Ueno, Aracely de Paula, Osmir 
Uma e Efraim Moraes, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 
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OFICIO~ 1.275-L-BI.PARU95 

Brasma, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José CarloS Aleluia e Abelardo lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respeclivamenté', da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.242, 
de 14 de dezembro de 1995, que acresce parágrafo 
ao art 57 da Lei n" 8.666, de 21 de jünho de 1993, 
que regulamenta o art 37, inciso XXI, da Cons!itt.i
ção Federal, institui normas para licitação e contralos 
da Administraçã::l PüJiica, e dá outras proviqências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Heráclito Fortes, Cêsar Bendeira, Ale
xandre Ceranto e Jaime Fernandes ·Fdho, como 
membros e'fetivos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Depulado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFICIO~ 1.277-L-BI.PARU95 

Brasnia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n'>1.243, 
de 14 de dezembro de 1995, que altera a legislação 
referente ao Adicional ao Frete para a Renovação 
da Marinha Mercante- AFRMM, e ao Fundo da Ma
rinha Mercante - FMM, e dá outras providências. 

Assir.l sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Jaime Martins, José Carlos Vieira, Raul 
Belém e Sérgio Barcellos, como membros efetivos e 
suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Depulado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar •. 

OFÍCIO N" 1.279-L-BI.PARU95 

Brasnia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a VoSsa. Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB, Inocêncio Oliveira, 
Nelson T rad, José Carlos Aleluia e Aber1ardo Lu
pion, deixam de fazer parte, como membros efetivos 
e suplentes, respectivamente, da Comissão Mista 
destinada a emitir parer-..er à Medida Provisória n"-
1.244, de 14 de dezembro de 1995, que dispõe so-

bre o Cadastro Informativo dos créãrtos não quitados 
de órgãos e entidades tederaís, e dá outras provi
dências. 

Assim sendq, indico para as referidas vágas os 
Deputados Saulo Queiróz, José Santana de Vascon
cellos, Raul Belém e Mauro Fecury, como membros 
efetivos e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 1.281-L-BI.ParV95 

Brasflia, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivós e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n"- 1.245, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o nú
mero de cargos de Natureza Especial, de cargos do 

· Grupo-Direção e Assessoramento Superiores :e de 
Funções Gratificadas existentes nos órgãos da Ad
ministração Pública Federal direta, autárquica ê fun
dacional, e dá outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Roberto Fontes, Leur Lornanto, Adaulo 
Pereira e Lael Varella · 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder.do Bloco Parlamentar. 

OFICIO N" 1.283-L-BI.ParV95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lt.Pon, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n"- 1.246, 
de 14 de dezembro de 1995, que cria a Gratificação 
de Condição Especial de Trabalho-GCEf para os 
serviços militares federais das Forças AmJadas, e dá 
outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Ronivon Santiago, José Mendonça Be
zerra, José Santana de Vasconcellos e Leur Loman
to, como membros efetivos e suplentes, respectiva
mente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio 06vei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 
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OFÍCIO N2 1.285-L-SI.ParV95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputadas 

da Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da 6omissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória 1121.247, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre os 
fundos que especifica e dá outras providências. 
· Assim sendo, indica para as referidas vagas os 

Deputados Augusto Viveiros, Carlos Alberto, Lucia
no Pizzatto e Mauro Lopes, como membros efetivos 
e suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 ·1.286-L -BI.ParV95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
lntormo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer parte, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória 1121.248, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a alo
cação. em depósitos especiais, remunerados, de re
cursos das disponibilidades financeiras do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador-FAT. 

Assim sendo, indico para as re~ridas vagas os 
Deputados Osmir Lima, Carlos Melles, Paulo Bor
nhausen e Costa Ferreira, como membros efetivos e 
suplentes, respectivamente. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N2 1.288-l-BI.ParV95 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Informo a Vossa Excelência que os Deputados 

do Bloco Parlamentar PFUPTB Inocêncio Oliveira, 
Nelson Trad, José Carlos Aleluia e Abelardo Lupion, 
deixam de fazer part;;,, como membros efetivos e su
plentes, respectivamente, da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória 1121.249, 
de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre as 
contribuições para os Programas de Integração So
cial e de Formação do Património do Servidor Públi
co - PIS/P ASEP, e dâ outras providências. 

Assim sendo, indico para as referidas vagas os 
Deputados Lael Varella, José Rocha, Antônio Joa
quim Araújo e Célia Mendes, como membros efeti
vos e suplentes, respectivamente. -

Atenciosameiite, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlãmentar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Estâ encerrada a sessão: 

(Levanta-se a sessão às 17h29min.) 

DISCURSO DO SR. EDUARDO SU
PLICY, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
09/01196, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇÕES NA AN
TERIOR. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Tem V. Exª a patavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

· Presidente, SPs e Srs. Senadores, a morte do políti
co, líder carismâtica, um dos maiores estadistas eu
ropeus do século, François Mitterrand, chocou o 
mundo. Atingiu em cheio aqileles que acompanha-_ 
ram a traje tá ria vertiginosa de F rançais Maurice Ma
rie Mitterrand, filho do ferroviário Joseph, que passa
rã à história como Presidente socialista que gover
nou a França por 14 anos, ou dois mandatos intei--__ 
ros. Ao morrer na manhã do último dia 08, muitos 
questionam a ambigCidade do seu governo, mas 
ninguém poderâ deixar de reconhecer que Mitter
rand tentou passar a imagem de verdadeiro socialis
ta quando promoveu um programa de esquerda para_ 
seu país. 

As rosas vermelhas que hoje evocam a sua 
morte representam, na memória dos franceses, os 
grandes avanços sociais conquistados com Mitter
rand no poder. Quando venceu a primeira eleição 
presidencial na França, em 1 981, Mitterrand apontou 
com decisõeS que indicavam o paraísó si:lcialista: re
duziu a jornada de trabalho, criou uma quinta sema
na de férias anuais remuneradas, baixou para 39 ho
ras a semana útil, diminuiu a idade da aposentadoria 
de 65 para 60 anos, nacionalizou grandes grupos in
dustriais. transferindo para o setor público bancas 
que não haviam sido nacionalizados pelo ex-Presi
dente De Gaulle. O seu governo também ficou mar-
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cado pelo aumento do salário mínimo, o diálogo com 
os sindicatos e· o fim da pena de morle. · 

Destacamos ainda outro feito no sentido de di
minuir a desigualdade social. Em 01 de dezenilro 
de 1988, o ex-Presidente François Mitlerrand assi
nou o decreto que criou a Renda Mínima de Inser
ção na França. Por sua' iniciativa e dó Primeiro Mi
nistro Michel Rocard, a Assembléia Nacional Fran
cesa aprovou, sem q61!!1quer voto contrário e com 
cerca de 1 O% de abstenções, o projeto que dâ o di
reito a toda pessoa de 25 anos ou mais, cuja renda 
não atinge a pelo menos 2 mil e 600 francos, atual
mente, a receber um complemento de renda Não 
podemos deixar de mencionar, também, a verdadei
ra revolução cultural e arquitetõnicq, que imprimiu ria 
França 

O go~o pelo poder estâ latente na hislória da 
sua vida pü:llica que confunde-se com a própria his
tória da França Disputando a eleição por um peque
no movimento de esquerda surgido da Resistência, 
Mil!errand foi eleito em 1946 membro do Parlamen
to. Por 1 1 vezes foi Ministro, até a eleição para Pre
sidência da República, em maio de 1981, derrotando 
Valéry Giscard dEstaing, tornando-se o primeiro Pre
sidente socialista da França com 51 ,75% dos votos. 
Em 1988, Mitterrand foi reconduzido ao cargo de 
Presidente da França ao derrotar Jacques Chirac 
com 54% dos votos. Antes !:!e deixar o Governo, de
cidiu, em 1992, congelar os testes de armas nuclea
res francesas no Pacifico Sul. 

Mitterrand morreu ao lado da múlher, Danielle, 
e dos filhos Jean-Chrislophe e Gnbert. O homem 
que por 50 anos esteve presente na vida politica da 
França rec:Onheceu ainda em vida, como filha natu
ral, Mazarine, nascida de um romance com Anne 
Pingeol Mesmo os seus adversários políticos admi
raram a natureza e a dignidade com que enfrentou a 
doença nos últimos anos. "Se um homem ou uma 
mulher deixar de fazer o que tem por causa de uma 
dor imprevista que lhes atravessa o corpo não são 
dignos de nada", declarou o ex-Presidente, quando 
questionado pelos méãiCOs que o assistiam. Na ma
nhã do dia 8, Mitterrand tentava redigir o seu 142 li
vro sobre a política externa de seu governo, quando 
as forças lhe faltaram. 

Em marçõ último, tive a oportunidade, designa
do pelo Senado Federal, de assistir, em Copenha
gen, o discurso do Presidente da República France-

sa na abertura da Cúpula Mundial para o Desenvolvi
mento Social Ali estavam presentes Chefes de Estado 
de todos os países. Eu goStaria de aqui âiZer algtm!S 
das próprias ~ deste que, naquele dia 11 de 
março de 1995, estava como que dando o seu teste
munho para a his!ória. o seu testemulho de expe
riência ex1raordinária paia o jlróximo sécUo. 

Eis as palavras de Mitterand: 

Assim como as Senhoras e Senhores, hâ mlito 
tempo eu estava aguardando por este encontro de 
Copenhagen. Agradeço aqueles que tomaram a ini
ciativa, aqueles que o organizaram. · No entanto, 
atrás de cada uma de nossas palavras, estâ a mes
ma indagação: qual a utilidade deste encontro? 

. . 

Ao longo de extensa vida politica, participei de 
uma infinidade de encontros como este, nos quais o 
simples fato de mencionar o social era uma extrava
gância O social não tinha lugar nas discussões 
manlias pelOs dirigentes do planeta, como tinham a 
paz, o desarmamento, a economia: eram esses dois 
mundos distintos, como se o funcionamento dessa 
sociedade internacional fosse resultante, apenas, de 
mecanismos econõmicos e financeiros, da oorreta 
regulagem das taxas de juros e de câmbio. Ora, 
esse não é meu modo de ver as coisas. São muitos 
os que, corno eu, pensam que o homem, cada um 
de nós, cada um de vocês, cada um dos indMduos 
que vivem na face da Terra deve ser o esco(J!l su
premo de qualquer estratégia politica ou econôfuica, 
devendo essa estratégia passar pelo social. 

Em 31 de janeiro de 1992, perante o Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, ali reunidos os 
Chefes de Estado, fiz o voto de- que se realizasse 
uma primeira cúpula mundial para o desenvoMmen
to social; esse meu desejo - comparb1hado com ou
tros dirigentes - pretendia atender uma urgência, sa
nar uma anomalia 

Mas, talvez por lassidão, eu não depositava 
muita fé nesse projeto. Pensava, com meus botões: 
Será que vamos deixar que o mundo se transforme 
em um mercado global, sem outra lei que a do mais 
forte, sem outro objetiitô além da realização do 
maior lucro possível no menor prazo possível, um 
mundo em que a especulação arruína, em horas, o 
trabalho de milhões de homens e mulheres e amea
ça o resultado de demoradas negociações, como 
esta? Ficava eu pensando: Será que vamos entre-
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gar as gerações vindouras à ação dessas forças ce
gas? Saberemos constnir uma or.:"m internacional 
fundamentada no progresso e, especialmelde, no 
progresso social? · ~ 

Sei llll.ito bem que, aqui e acolá. há pessoas 
ãJSpOstas a ouvir o canfo de outras sereias. Será 
que devemos abrir passagem àqueles cujo credo se · 
resume em poucas palavras: desregulação, des
mantelamento das garantias "'il, inclusive, esqueCi
mento do papel do Estado, que é moda atacar, 
quando é o cimento das sociedades democráticas?' 
A necessidade que têm os países_ desenvolvidos de 
fazerem face ao risco de desagregação social que 
eslá ameaçando cada um deles não deve desviá-los 
de seus compromissos de solidariedade em relação 
aos países pobres. Nos países pobres, há muita 
gente pobre e algumas pessoas quê não o são. Nos 

· países ricos, ternos muita gente abastada, mas tam
bém temos milhões de pessoas que vivem com difi
culdade. 

Alguns de nós - entre os quais eu. mesmo, 
corno chefe de meu país, há 14 anos -têm proposto 
insistentemente que 0,7% do PNB de cada país seja 
destinado à ajuda pública para os países em desen
volvimento. E, Iodas as vezes que eu voHei a men
cionar esta regra, disseram-me: Isso não é nenhuma 
regra 

Tal regra foi ventilada aqui, talvez por ser um 
objelivo com o qual ninguém é realmente obrigado a 
comprometer-se. Mesmo assim, é com satisfação 
que vejo este objelivo constar de nossa declaração 
conjunta de hoje. Aliás, permito-me assinalar que a 
França, de ano em ano, se aproxima deSte objelivo: 
já estamos em 0,63%. 

Também me regozijo com os compromissos 
assumidos por esta cúpula em relação à África Mas 
como poderia me furtar a extemar minha preocupa
ção~ ao ver que, a~ despeito da.s medida-S adotadas 
para atraí-los, os capitais continuam evitando esse 
continente? Apenas 3% dos investimentos mundiais 
favorecem a Áfriica e a ajuda pública, naturalmente, 
não pode suprir tamanha insuficiência Podem argu~ 
mentar: Esse é, de fato, um continente menos~dota
do de riquezas naturais que os outros. Isso não é 
verdade. As sociedades desse continente são me
nos organizadas. Pode ser verdade, mas é cada vez 
menos verdade. E seria esse motivo suficiente para 
deixar a África para trás? Cada vez mais, na África, 

vão surgindo elites, constituindo-se estruturas que 
permitem que cada um desses países se Organize 
para participar do desenvolvimento mundial. 

Falou-se muito da dívida Foi necessário dar 
um exemplo. Meu país começou cancelando a dívi
da de 39 estados, obviamente aqueles que estavam 
na pior situação. A seguir, tomamos medidas para 
beneficiar aqueles que são chamados de estados 
em situação intermediária Não fornos. os únicos 
nessa atitude: outros países fizeram como nós, e 
devo agradecê-los por isso, mas não se pode dizer 
que tenhamos sido seguido com entusiasmo ·pela 
maioria dos chamados países ricos do mundo. 

Por isso pergunto, no que diz respeito às situa-~ 
ções financeiras internacionais: não deveriamos fa
zer evoluir os espíritos e as políticas, adotando algu
mas medidas simples? Por exemplo, por que não 
zelar por que nenhuma decisão importante seja to
mada sem prévia consulta dos alares sociais dos 
países interessados? Por exemplo, não seria neces
sário dar seu devido lugar, nos organismos interna
cionais, aos representantes dos trabalhadores e das 
empresas, tal como é praticado em muitos de nos
sos países? 

Esta regra, no entanto, não é adrriitida por to
dos. Por isso, é preciso que os representantes dos ~ 
trabalhadores se encontrem, para costurarem um 
açorda sobre o papel que se disporiam a desempe
nhar dentro de nossas instituições. 

Com tudo isso, nossa declaração é marco de 
um progresso importante na definição dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores do mundo, ao re
mover as ressalvas que os países em dificuldade ou 
em desenvolvimento têm lido em relação ao que 
chamavam, ao que era chamado de dáusula social. 
Essa cláusula social-era vista como Uifiã pela. quan
do na verdade a cláusula social - esqueçamos a ex
pressão - deveria ter por único objetivo ajudar todos 
a acompanharem o movimento geral em direção ao~ 
progresso. 

Para tornar efelivos esses direitos, proponho 
que se reflita sobre um método gradual e prático de 
apoio aos esforços dos Estados que pretendem as
segurá-los, de maneira mais eficiente, a seus cida
dães, particularmente, a suas criança~. 
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Convido todos, assim, a celebràrem contratos 
de desenvolvimento social. Tais contratos seriam es
tabelecidos após uma negociação com a OIT e orga
nizações internacionais ligadas, ou não ligadas, à 
ONU. Esses contratos penniliriam dar apoio finan
ceiro aos esforços dos governos que se declaram 
dispostos a respeitar, de forma estrita, as convençõ
es da OIT sobre os direitos dos trabalhadores. Se
nhoras e Senhores, iss6' é a base de tudo. O resto é 
discurso. 

Para financiar tudo isso, por que não instituir 
uma .taxa sobre as transações financeiras de curto 
prazo, corno o propõe o Sr. Tobin? Urna taxa com 
alíquota intima produzíria recursos enormes. Isso 
será muito dificil de obter, e não alimento Dusões 
quando se fala em transações finanêeiras. 

No entanto, estarão vocês dispostos a assumir 
suas responsabilidades? Ou será que encontros 
corno este não passam de urna fachada? Estaremos 
nós a desempenhar uma comédia para o mundo ? 
Ou estamos realmente dispostos a colocar o social 
no mesmo plano que a paz e a economia? 

A organização da segurança coleliva. corno a 
das trocas e das moedas, de que nos dotamos Jogo 
depois da Segunda Guerra Mundial, em San Fran
cisco e em Bretton Woods, tarrbém precisant ser 
adaptadas, se é que ainda não foram destruídas. 
Creio que nosso mundo merece ser pensado outra 
vez, e que o será se introduzirmos o social nos prin
cipais pontos de nossas Pre<JC?!JPSÇÕ9S· 

Senhoras e Senhores, permitam-me concluir 
com uma palavra mais pessoal. Durante 50 anos de 
minha vida, 49 exatarnente, pude, na vida públic:a 
francesa e internacional, atuar para nos aproximar
mos do ideal que é o ·seu, com três pei1samentos 
principais rió coração: 

O primeiro: a Liberdade, a Igualdade - temos 
aí a revolução francesa de 1789, tomada por muitos 
corno modelo - a Liberdade, a Igualdade mas, tam
bém, a Solidariedade, os Direitos do Homem, do ci
dadão, dos trabalhadores, a democracia, tudo isso é 
indissociável. Esses valores podem parecer dificeis 
de conciliar, e há quem receie que atravanquem a 
marcha para o progresso Mas, eu lhes digo, somen
te esses valores permitirão garantir a perenidade 
dos progressos registrados e a marcha para maiS 
progressos. Todo o resto seria apenas um retroces
so trágico e, no fim, decadência! 

O segundo pensamento: a pobreza, a exclu
são, Senhoras e Senhores, não são talalidades. re
sultam de mecanismos conhecidos e precisos, que 
devem ser denWICiados e corribaticlos com educa
ção, formação, pe5qusa cientifica, com o desenvol
vimento da igualdade de oportu'lidades, com a .f1u.. 
manização das condições de vida e de trabalho, etc. 
Cada um de vocês poderia acrescentar sua proposta 
e, assim, contribuir para dar a nossa vida t.m novo 
sentido. · 

Finalmente, esta será minha úllirna palavra, 
não se pode dar felicidade aos homens a sua reve
fia t necessária a mobilização de todos. Deste pon
to de vista, a presença de 2..000 ONGs em Cope
nhagen me panece t.m fato muito alentador. Não es
queçamos que nenht.m dos países mais avançados 
conheceria· seu atual nível de desenvolvimento se 
não tivesse uma vida democrática, partidos polilicos, 
organizações sindicais e patronais, associações, õu 
seja, todo um trabalho conjunto, de que nenhuma 
categoria social foi excluída Eis o que nos res1a fa
zer. t algo imenso, mas a sua presença aqui prova 
que vocês estão ãrspostos a empreendê-lo, como 
nós também estamos dispostos. 

O Sr_ Humberto Lucena - Permite-me V. Ex .. 
umaparte? . 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo solidarizar
me com V. ~. quando propõe ao Senado urna ho
menagem à memória do grande estadista que foi 
François Mitlerrand. Sem dúvida, a França. a Euro
pa e o mundo inteiro mtito devem a seu desempe
nho à frente não só do governo da França por vários 
anos, mas sobretudo corno homem público e exem
plar que sempre foi. Desejo safientar sua trajetória, a 
extraordinária vi1ória que ele deu aos socialistas 
franceses que teve uma repercussão imensa, à épo
ca, em todo o mundo, sendo de notar que S. Ex", tão 
Jogo foi batido nas umas pelos conservadores, que 
fizeram maioria na Assembléia Nacional, não perdeu 
o fair-play, pelo contrário, procurou se compor em 
benefício da França e, muitos dos principios que 
serJ1)re defendeu e que constaram inclusive de sua 
plataforma, S. Ex;> anuiu em que fossem reeX3Çlina
dos para o efeito de manter o equilíbrio na vida'POií
tico administrativa da França Quero também pqr em 
relevo um aspecto fundamental da vida pública do 
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Ata da 33 Sessão não Deliberativa, 
em 11· de Janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência dos Brs. Teotonio Vilela Filho, Antônio Carlos Vafadares e Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDEIIaE (Teotonio Vilela FDho) -
Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será fido pelo 
Sr. 1" Secrelário em exercício, Senador Ney Suas-
suna. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE ~ 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO -
N"- 1.182/95, de 20 de dezembro de 1995, do 

Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento rf1 
1.323, de 1995, de informações, do Senador Mauro 
Miranda. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) -
O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que serâ lido pelo Sr. 1"
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte. 

OF. n"-29196 BP-PUPSD/PSC 

Brasilia, 1 o de janeiro de 1996 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que o PUPSD/PSC, detentor da vaga de suplen
te da Comi~o Mista de Orçamento, indica o Depu
tado Eujácio Simões, desta bancada, para substituir 
o Deputado Francisco Horta. 

Sendo o que se apresentava para o momento, 
aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. - Depu
tado Valdemar COSia Neto, Líder do Bloco 
PUPSD/PSC. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Serã feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência reCebeu, do Presidente em exercício do 

Supremo Tribunal Federal, o Ofício rf>-206, de 1995, 
de 1"- de dezembro último, encaminhando, para ·OS 
fins previSills no art. 52, inciso X, da Constituição 
Federal, cópia dos acórdãos proferidos por aquela 
Corte nos processos rf1s 291-5 e 304-1/320 (já tran
sitados em julgado). 

O expediente, anexado ao processado do Ofi
cio rf1 S/58, de 1995, vai à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania (decisão terminativa), onde 
tramitarâ a partir de 15 de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. 

S. Ex>- dispõe de 20 minutos. 
O SR •. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores. a Diretona de 
Política Econõmica do Banco Central - o seu depar
tamento econõmico - divulgou, em 15 de dezembro 
de 1995, através de suas notas econõmicas. a pri
meira estimativa oficial de operações de assistência 
financeira de liquidez, basicamente Dberação de re
cursos por conta do PROER, Programa de Estímulo 
à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema F,.. 
nanceiro Nacional. Esta foi a quantia extraordinária, 
R$4,2 bilhões. em apenas um mês ~ o primeiro - que 
as autoridades do Banco Central liberaram para ins
titt.ições financeiras. Isto corresponde a nada menos 
do que 27% da base monelária, a 5% da dívida rno
biliãria federal. a 0,7% do Produto Interno Bruto, cal
culado a preços de outubro de 1995, urna sorna ex
traordinariamente expressiva 

Quanto serâ que, em outt:bro ou durante todo 
o ano de 1995, terâ o Governo injetado em recursos 
para resolver o problema da miséria em nosso País? 
Qual é o montante de recursos que o Governo efe1i
vamente es1á colocando nos chamados programas 
da Comunidade Solidária? 

Na medida em que o Ministro-Chefe da Casa 
Civil, Sr. Clóvis de Barros Carvalho, é o responsável, 
corno Ministro, pelo Programa Comunidade Solidá
ria, que tem a responsabilidade de coordenar os di
versos programas dos inúmeros Ministérios que vi
sam a ãrea social, é que, hoje. estou dando entrada 
em dois requerimentos: um ao Ministro da Fazenda. 
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Pedro Malan, para que especifique com clareza qual 
é o volume de recursos colocadoS pelo PROER e 
seu impacto no Orçamento -e quero compará-los ao 
conjunto de recursos destinados ao Programa Co
munidade Solidária; e outro para o Ministro-Chefe da 
CasaCivil. . . 

Dou enlrlKia ao segt.inle requerirneniJ, ao Sr. 
Clóvis de Barros Carvalho, para que, nos tennos regi
mentais, sejam prestadas as st!gt.Wes informações: 

"1. Qual o valor total dos repasses efe
tuados pela FAE no ano de 1995 através do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
por Estado/Município? Qual o valor repassa
do para cada Município por eSte Programa. 
por aluno malriculado no 12 grau da rede pú
blica e filantrópica? Qual o. percentual das 
necessidades protéiocK:alóricas que pude
ram ser suplemenladas, em cada município, 
sesuncto os critérios adolados pelo Ministé
rio da Educação? Todos os municípios que 
receberam os repasses dispõem de Conse
lho de A&mentação Escolar? Quais os indi
cadores sócio-econôrnicos que foram utifiZa
dos para dis1ribuir os recursos para cada 
município? Foi possível se atender eqüitati
vamente todos os municípios e toda a popu
lação caracterizada por indicadores que ·cJe
nolavam determinado nível de carência? 

2. Qual o valor total dos repasses efe
tuados pelo Flmdo Nacional de Saúde em 
1995 através do Programa de Combate à 
Desnutrição Infantil, por Estado? Quais os 
indicadores utilizados parcr a análise dos 
pleitos encaminhados pelos Estados elou 
Municípios? Com· base nestes indicadores, 
qual o tolal de pleitos rejeitados pelo Milis
tério da Saúde por Estado? Qual o nímero 
de crianças de 6 a 24 meses atendidas pelo 
programa. bem como innãos de até 5 anos 
e gestantes? Qual foi a diminuição da morta-
6dade infan1i constatada nas respectivas re
giões em função da ação realizada? 

3 - Qual o total de cestas de alimentos 
distribuídas pelo Programa de Distritxição 
Ernergencial de Alimenlos por m.ricípio? 
Qual a evolução do número de cestas bási
cas distribuídas, conteúdo, valor unitário e 
total, em tennos reais, nos anos de 1993, 
1994 e 1995? De que forma organizou-se a 
sociedade civil nos locais de distnbuição 
para selecionar e cadastrar os beneficiários, 
bem como controlar, acompanhar e avaliar a 

operação até a entrega dos alimentos? Qual 
o valor estimado dos •alimentos distribuídos 
pela Companhia Nacional de Abastecimento 
- CONAB ;. bem como os custos administra
tivos de execução e controle das operações 

. e de transporte dos alimentos dos armazéns 
da corilpanhia até os pólos regionais de dis
tnbuição? As Secretarias Estaduais de 
Abastecimentos ou correspondentes infor
maram os custos incorridos com o transpor
te dos a6mentos a partir dos pólos regionais 
de ãtstribuição até .os municípios beneficia
dos? Em caso afirmativo, qual o custo global 
de transporte, adminisllação dos alimentos 
distribuídos? Quais os efeitos sociais que 
puderam ser constatados da ação realizada 
nas regiões beneficiadas? 

4 - Qual o custo do Programa de tli
mentação do Trabalhador - PAT- para a 
União, na forma de renúncia ·fiscal e res
sarcimento às empresas no ano de 1995? 
Qual o número de trabalhadores Eicempre
sas benefiCiadas, o tipo de alimentação 
fornecida e sua distribuição geog~ca nos 
anos de 1995 e 1994? Qual a distribuição 
dos trabalhadores beneficiados por faixas 
salariais? 

5 - Quais õ?S ações adotadas pelo Mi
nistério da Educação e do Desporto e pelo 
Ministério Extraordinário dos Esportes no 
sentido de atingir objetivos e metas do Pro
grama de Esporte para Crianças e Adoles
centes no ano de 1995? 

6 - Quais as ações do Ministério do 
Trabalho no sentido de reestruturar e con
trolar a qLalidade dos serviços pctllicos na 
ãrea de iniciação, qualificação e requalifi
cação profissional e de atendimento ao 
trabalhador beneficiário do seguro desem
prego? 

7 - Quais as ações desenvolvidas pela 
União no âmbito do programa de melhoria 
das condições de moradia, diferenciando o 
que se refere a doações de cestas básicas 
para autoconstrução, produção de lotes ur
banizados, urbanização de favelas, regulari
zação fundiâria e arnp6ação dos serviços 
oúb6cos de abastecimento de água e esgo
tamento sanitário? 

8 - Qual o valor total alocado em todos 
os projetos acompanhados pelo Conselho 
do Programa Comunidade Solidária em 
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1995 e qual a estimativa para a alocação de 
recursos para o ano de 1996? Quais os no
vos programas que estão sendo considera
dos pelo Conselho para a inclusão no ãmbi
to do Comunidade Solidária este ano? 

No início do ano de 1995, o Governo 
anunciou uma séiie de medidas visando me
lhor articular as suas ações nas áreas so
ciais através do tlrograma Comunidade Soli
dária. Juntamente com o combate à infla
ção, a situação de exclusão social de gran
de parte da população brasileira exige o es
forço do Eslado e de toda a sociedade, no 
sentido de reduzir as ãiSiãncias sociais que 
mantêm aproximadamente 40 milhões de 
brasileiros abaixo da linha de pobreza Para 
enfrentar esse desafio, o Governo divulgou 
documento contendo os objetivos prioritários 
e áreas de atuação do Comunidade Solidá
ria, seus objetivos e metas e os procedi
mentos operacionais. Para coordenar es
sas ações é que foi criada a Secretaria 
E1cecutiva do Comunidade Solidária, vincula
da à Casa Civil. 

Considerando-se que esta nova forma 
de atuação do Governo, na área social, ape
sar de contar com válios órgãos de respon
sabffidade pela alocação de recursos e via
bilização das aÇóes, foi instituída justamente 
para permitir maior integração das aÇóes de 
Governo nas diver.;as instâncias, evitando a 
ineficiência, descontinuidade e desperdício 
de recursos, é importante transmitir à socie
dade os resultados obtidos pelo Conselho 
neste primeiro ano de atividade, através de 
sua Secretaria Executiva. 

Gostaria de ressaltar que esse conjunto de per
guntas é importante para que possamos avaliar me
lhor a mensagem orçamentária relativa a esses pro
gramas. 

Assim, registro que este requerimento de infor
maçÕes se relaciona ao objeto da convocação ex
traordinária, sobretudo no que diz respeito ao impac
to desses programas para o Orçamento de 1996, 
que é o objeto desta convocação extraordinária. · 

O segundo requerimento, ao Ministro da Fazen
da Pedro Malan, solicita as seguintes informações: 

1 - No processo de absorção de parte 
do Nacional S.A. (banco comercial) pelo 
Unibanco, foi apresentado estudo de viabni
dade econômica e financeira com detalha
menta dos gastos/ desembolsos nas diver-

sas !ases do processo e a indicação dos ins
trumenros listados no art. 3" da Resoluçã,o 
nº- 2.208 do Conselho Monetário Nacional de 
1995? Foi apresentado estudo de viabüida
de para qüâ!quer uma das unidades do con
glomerado financeiro nacional, sob regime 
de administração especial? 

2 - Quais os instrumentos disponíveis 
no PROER, indicados no estudo apresenta
do e quais os valores especificados? 

3 - Quais os prazos e formas de paga
mento lixados pelo Banco Central para cada · 
flnha de crédito credenciada, segundo deter
mina a Circular nº- 2. 636, de 17 de novem
bro de 1995? 

4 - Quais os yalores totais contabiliza
dos corno perdas por cada uma das unida
des do conglomerado nacional? 

5 - Quais os valores registrados corno 
ágio pelo Unibanoo, referentes à incorpora
ção de cada uma das unidades a que se re
fere o item 01 do requerimento? 

6 - Com relação ao diferimento dos 
gastos realizados neste processo, qual o 
montante registlado e a natureza dos gaslos 
realizados ou prejuízos incorridos? 

7 - Qual o valor total dos passivos não 
absorvidos pelo Unibanoo, a espeeificação 
dos 1 O itens de iilaior valor, e qual o destino 
a ser dado pelo Banco Central a esses pas
sivos? 

8 - Solicito as mesmas informações, 
contidas nesses itens acima enumerados, 
no que se refere à absorção de parte do No
roeste pelo Banco Bandeirantes e à absor
ção de parte do Banco Econômico pelo Ban
co Excel, bem como estudo de pareceres 
técnico e jurídico relativos ao mesmo. 

O Sr. Ney Suassuna - Perdão, Excelência, é 
do Banco Noroeste ou do Banorte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pelo Bandeiran:-
tes. 

O Sr. Ney suassuna - O Bandeirantes com
prou o Banorte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a pre
cisão da informação de V. El@.. Vou lazer a correção 
devida. É Banorte exatamente. 

9 - Quais as providências adotadas 
pelo Banco Central após a verificação de 
operações de remessa de dólares irregula
res, através de contas CCS, realizadas pelo 
Banco Excel nos anos 1990 e 1991, segun-
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do consta do RelalórtO de verificação Especial 
91 f7959õ75, da Divisão de cambio da Dele
gacia do Banco Central em São Paúo? As 
operações de ren\essa de dólares pelo Banco 
Excel continuamm a ser realizadas sem a ne
cessária aqUsiÇã;l de moeda estrangeira junto 
a bancos autorizados a operar em cãrrbio no · 
Pais, nos anos de 1992, 1993, 1994 e 1995? 
Foram consta!adas, ~ delegacias regio
nais do Banco Central, oubas irregularidades 
nas operações de remessa de dólares pelo 
Excel através de comas CC5, nos ülirnos 3 
anos? Solicito o encaminhamen1o do Relalório 
de Veriii<:açãl Especial 91/7959675, bem 
corno outros que apontem irregularidades nas 
operações do ExceL Diante do que foi consta
tado, houve conciLSão por !)arte da diretoria 
do Banco Central sobre a idoneicléKle do Ex
cel; apesar do parecer dos órgãls 1écnicos do 
Banco Central? 

1 o - Qual o montante do desequilíbrio 
patrimonial do Banco Econômico . e qual o 
valor do total de ativos do Banco Excel? O 
Banco Central considera que o Banco Excél 
tem condições financeiras e patrimoniais 
para suportar os custos de absorção do 
Econômico? 

11 - Qual o irnpaclo para as finanças 
p(blicas e, em particular, para o Orçamen1D 
da União, das operações abrangidas pelo 
PROER, no ano de 1995, e a estimativa 
para 1996, considerando-se, entre outros, 
os incentivos relativos à renúncia fiscal e a 
provável redução do repasse ao Tesouro 
Nacional referente ao resultado operacional 
do Banco Central? 

O Governo, Sr. Presidente, editou Medida Pro
visória n" L 179, reeditada sob o n" 1214, que dis
põe sobre as medidas de fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional, bem como a Resolução n" 
2208, de 3 de novembro de 1995, e outras normas 
que instituem e regulamenlam o Programa de Estí
mulo à Reestru1uração e Fortalecimen1D do Sistema 
Financeiro Nacional - PRCER- Esses a1Ds conce
dem uma série de benefícios às instituições financei
ras que se dispuserem a participar do programa 
através de fusões, incorporaÇÕes ou transferência 
de direitos e/ou obrigações. T ralam-se de ins1rumen
tos poderosos de condução do processo econõmico, 
cujo impae1D sobre as finanças públicas não pode 
ser dimensionado pela sociedade, pois depende de 
valores declarados pelas instituiÇÕes em cada caso. 

O impacto financeiro é um element> 
chave para a avaliação da relação custolbe
nefício pela sociedade. Todas as manifesta
ÇÕes das ~ridades monetárias, inclusive 
as audiências realizadas no Congresso para 
tratar do assun1D, foram inconclusivas, inclu
sive aquela que foi presidida pelo Senador 
Ney Suassuna, porque não se infomnou 
collllletamente os custos do programa ao 
Erário público, seja pela utilização de linhas 
especiais de assistência financeira e por 
mecanismos de isenção fiscal. A divulgação 
apenas parcial de informações por parte das 
au1Dridades não se justifica, pois os próprios 
mecanismos legais que permitem a execu
ção do programa fornecem os meios neces
sários para o comple1D. detalhamento dos 
gas1Ds e desembolsos a serem realizados, 
principal objeto deste requerimentO.: 

Importantes também são as inbrmaÇÕes 
solici1adas sobre a idonei:lade do Banco Ex
cel, uma véz que, segundo o jornal O 'Globo, 
de 12 de dezembro de 1995, foi objeto,de ins
peção por parte da Divisão de Jlí~ Cam
biais do Banco Central em São Palio. ' 

, Trata-se, porlar1to, ·Senador Ney Suassuna. 
Sr's. e Srs. Senadores, de se conhecer de perto, 
melhor e mais detalhadamente, quanto o Governo 
gastará para salvar instituições financeiras que agi
ram de maneira inadequada. O procedimento com 
que se trata instiltiÇÕes financeiras não guarda rela
.ção de eqüidade com o que é usado em relação a 
outras unidades econômicas desse País, como por 
exelllllo o sefor do comércio, da indústria da agricul
tura. E mais: não guarda relação de eqüidade com o 
tratamento dispensado à maior parte da população 
brasileira. · 

se· há que se constatar que houve melhoria 
efetiva no que diz respeilo à diminuição da inflação 
em 1995, há que se salientar o problema grave de 
desemprego em nosso País, que continua a crescer. 
Nesses últimos dias, órgãos como a FIPE, o DI EE
SE, a Fundação SEAD e o IBGE denotam que hou
ve aumen1D considerável de desemprego, bem 
corno o agravamen1D das condições sociais no País. 
O aumento da criminalidade, das aÇÕes violentas, 
dos seqüestros constitui, sem dúvida, sinal do agra
vamento da situação social. 

E o Governo, no que se refere ao fato de se 
atacar, com muito maior vigor, a miséria, a garantia 
de emprego, não tem dado a devida atenção. Aten
ção expedita é dada às instituições financeiras; o 
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que causa, Senador Ney Suassüna, impaelo que 
agora pressiona as ações até no Senado Brasileiro. 
De repente, como hoje estão a registrar os artigos 
na imprensa, o comportamento de Senadores come
ça a mudar. Se se salva uma instituição financeira, 
parece que alguns Senadores começam a ter um 
outro procedimento. O rigor· que alguns tinham com 
respeito às ações governamentais, à exigência de 
informações, parece ser fflodificada quando se salva 
uma instituição financeira ou outra É preciso que se 
meça quanto se estã gastando e com quais critérios. 
É preciso que o Governo venha a dar essas informa-
ções completas. · 

O Sr. -Ney Suassuna - Permite V. Exª um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon-
. ra, Senador Ney Suassuna ~ 

. O Sr. Ney Suassuna -Senador Eduardo Supli
cy, não sei se por um lapso de atenção meu, não 
ouvi se V. Exª incluiu no seu pedido de informações 
a questão da parcela de dívidas duvidosas. No intui
to de colaborar com V. EX" no que se refere ao seu 
pedido de informações, informo que consta que o 
Governo Federal ficaria com a parcela de dívidas 
duvidosas do Banco Econômico. A parte boa a EX
CEL leva, a parte duvidosa párece que fica a critério 
e sob a administração do Banco Central. Se esse 
ponto não estiver incluído no seu pedido de informa
ções, peço a V. Exi' que o faça. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acrecfrto que 
está incluído. Está escrito: "Qual o valor total dos 
passivos não absorvidos pelo Unibanco, a especifi
cação dos dez itens de maior valor. 

O Sr. Ney Suassuna - Refiro-me ao Banco 
Econômico. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- A mesma pergun
ta é repetida no que se refere ao Econômico: "Solicilo 
as mesmas informações contidas nos i1er1s de 1 a 7 
deste requerimento, no que se refere à absorção de 
parte do Banorte S.A. pelo Bandeirantes S.A. e a ab
sorção de parie do Econômico pelo Bancg Excel." 

O Sr. Ney Suassuna - Estive no Banco Central 
e procurei saber sobre o Banco Excel e o Banco 
Econômico. A Presidência daquela Instituição infor
mou-me que não entraria dinheiro no negócio e sim 
alguns mecanismos. Imagino que se trata do uso ou 
de moeda podre ou da cobertura do que se refere às 
dívidas duvidosas. Obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - E com um agra
vante: está-se entrando com renúncia fiscal, de um 
lado. Hoje, os mecanismos do PROER permitem 
uma renúncia fiscal considerável para aquela institui-

ção saudável que absorve uma institt.ição com patri
rnônio ou prejuízo, podendo abater parte daquilo que 
pagaria de imposto de renda, ainda que com limitação 
de 30% sobre o total que deveria. ser pago. Hã tam
bém o benefício na forma do crédito st.bsidiado. Por
tanto, é preciso que tenhamos a mensuração exala. 

Por que apresento os dois requerimentos? Exa
tamente para que se possa comparar a atenção que o 
Governo dâ àquüo que define corno objeto de atenção 
da Comtrlidade Solidária, que sã::l os programas so
ciais. Eu gostaria de ter a mensuração exala do mon
tante de recursos e a aval"ração de seus efeitos, para 
que, de posse desses etementos, eu possa fazer análi
se mais completa posteriormente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação. 
O_SR. ANTONIO CARLOS VALARES -Sr. 

Presidente, Sr. Presidente ... 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -

Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião e, 
em seguida, ao Senador Antonio Carlos Valadares. 

Com a palavra o Senador Roberto Requião 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, ainda no ano passado, fiz da· 
tribuna do Senado uma denúncia seriíssima: áreas 
acrescidas de patrirnônio" da União dentro do Porto 
de Paranaguá, arrendadas pelo Porto a uma empre
sa privada e com contrato de arrendamento em vés
peras de terminar, foram transferidas pelo Serviço 
de Patrimônio da União para a propriedade de em
presa privada, no caso, a empresa Centro-Sul de 
Serviços Marítimos Ltda. 

A Empresa arrendatária, ao invés de devolver 
ao Porto essa área aterrada, portanto, uma área 
acrescida, conseguiu a transferência para a sua pro
priedade. O escãndalo foi denunciado inicialmente 
pelos portuários de Paranaguá e por mim, aqui des
ta tribuna 

O Deputado Mauricio Requião fez um pedido 
de informações à Secretaria de Patrimônio da União, 
e a resposta é surpreendente. São estes os esclare
cimentos, Sr. Presidente: 

I - o aforamento foi. concadido com 
base no art. 4'", alínea a, do Decreto-Lei n0-
1.561, de 3 de junho de 1977, mediante pa
gamento do preço correspondente ao valor 
do domínio útil em face de comprovação, 
pela interessada,_ da efetiva ocupação do 
terreno de Marinha · 
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Trata-se de terreno de Marir"1a dentro 
do Por!o de Paranaguâ, arrendaoo a essa 
empresa. 

11 - O domínio útil do terreno foi cobra
do pelo seu valor atualizado pela Área de 
Engenharia do Serviço de Patrimõnio da 
União, inclUindo· pesquisa dos preços prati
cados à época no mercado local. 

A pesquisa dos preços foi baseada em 
terrenos transferidos para pesquisadores 
nas mais remotas áreas de pesca no litoral 
paranaense.. .· 

Aqui vem a informação mais séria: 
III - O ato foi precedido de audiência à 

Capitania dos Portos, que nada teve a opor. 
Ainda em cumprimento a dispositivo legal, 
foi publicado o edital de notificação a even
tuais interessados na área. por três dias se
guidos, bem como sorrcitada a sua afixação 
na lnspetoria da Receita Federal em Para
naguâ. 

Afixaram o ecfllal por três dias na lnspetoria da 
Receita Federal. Mas, ao contrário de todos os ou
tms procedimentos, a Prefeitura de Paranaguá e os 
Portos de Paranaguá não foram coml.llicados da 
transferência. 

Baseado nessa informação, faço ao Ministro da 
Marinha requerimento de informação para que a Ca
pitania dos Portos de Paranaguá diga com clareza 
por que não se opôs à transferência para a pmprie
dade particular da E!lllresa Centro-Sul de uma ârea 
contida dentm da ârea dos Portos de Paranaguâ, re
sultado de aterro marítimo realiZado pela União, e 
não comunicou também à diretoria da APA- Assrr 
ciação dos Portos de Paranaguâ, concessão da 
União ao Estado do Paraná - a existência desse pro
cesso. 

Quero regislrar aqUi a minha surpresa com o 
Ministério da Fazenda, com o Ministro Pedro Malan 
e com esse heróico Secretário de Patrimõnio da 
União. O Secretârio, de posse das informações das 
denúncias que fizemos desta tribuna, levou o assun
to ao conhecimento da Procuradoria' da Fazenda 
Nacional e da Procuradoria da República. E informa 
o Porto de Paranaguâ, agora, que ele pode recorrer 
para i!lllugnar o aforamento. Nenhuma medida dis
ciplinar, Sr. Presidente. nenhum inquérito no Serviço 
do Palrimõnio da União para saber quem, corno e 
por que transferiu ârea interna do PorfO, corno se 
fosse uma remota ârea de pmpriedade da União, 
para uma empresa privada; desídia e omissão com
pleta do Ministério da Fazenda Agora, dizem ao 
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Porto de Paranaguá que podem remir o aforamento 
através de um processo judicial. Mas, internamente. 
nada; a consagração da corrupção e a garantia ab
soiUia da impunidade. E assim vamos acurrulando 
aiOS da adrninistrâção pcmJica e esse se soma ao 
absurdo Pmjeto Sivam, ao absurdo que é a União 
insistir em fazer valer. um.projeto viciado, apodreci
do, bichado, por todos os títulos e de todas as ma- · 
neiras: defender o indefensãvel. Soma-se a isso a 
recusa do Governo da União, através de suas lide
ranças, em reabrir a CPI dos Empreiteinos, tão inSis
tentemente cobrada pelo Senador Pedro Simon. 

Rca a denúncia, mas lica também a visão céti
ca de que este Governo não tem nenhuma intenção 
de apurar irregularidades. Pelo contrário, está ten
tando não fechar uma página do que ocorreu no 
passado, mas garantir a jurisprudência da impunida
de certa em todos os abusos e equívocos adminis
tra!ivos na administração da República 

Obrigado, Sr, Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROBERTO REQUIÃO EM SEiJ DI8-
CURSO: . 

OFICIO PSJRI W 3.304195 

Brasma, 20 de dezembro de 1995 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Mauricio Requião 
camara dos Deputados · 

Senhor Deputado, 
De ordem, encaminho a Vossa Excelência có

pia do Aviso n" 1.138/MF, de 12-12-95, do Ministério 
da Fazenda, com esclarecimentos sobre os quesitos 
constantes do Requerimento de Informação rf1. 
1.180, de 1995, de sua auloria 

Atenciosamente, Osvaldo Pinheiro Torres, 
Chefe de Gabinete. 

AVISO N" 1.138/MF 

Brasília, 12 de dezembro de 1995 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Wilson Campos 
Primeim Secretário da Câmara dos Deputados 
Brasília- DF 

Senhor 1" Secretário, 
Refiro-me ao Ofício PS/RI n2 2.978195, de 16-

11-95, dessa Primeira Secretaria, por intermédio do 
qual foi remetida, para anãlise e manifestação, cópia 
do Requerimento de lnfom1ação n2 1.1 80/95, de au
toria do f.xrrf!. Sr. DepUiado Maurício Reqliião, sobre 
tranSferência, para a empresa Centro Sul Serviços 
Marítimos Lida, de ârea pertencente à União, locali-
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zada no Corredor de Exportação do Porto de Para-
naguá. · 

A propósito, encaminho a Vossa Excelência, 
em resposta às indagações do ilustre parlamentar, 
cópia do Memorando n2 588, de 14-12-95, elaborado 
pela Secretaria do Patrimônio da União. 

Atenciosamente, Pedro Sampaio Malan, Mi-
nistro de Estado da Fazenda · ... 
Memorando nº- 588/SPU 

Em 14 de dezembro i:le 1995. . 
Para: Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministé
rio da Fazenda 
Assunto: Requerimento de Informação 

Reporto-me aos Memorandos nº-s 2.452, 2.576, 
e 2.729 AAP/GMJMF, de 3-11, 2G-.l1 e 11-12-95, 

. respectivamente, por meio dos quais foi encaminha
do a esta Secretaria o Requerimento de Informação 
nº- 1.180/95, de autoria do Exrn"- Sr. Deputado Maurí
cio Requião, contendo quesitos relacionados com a 
transferência de área pertencente à União em favor 
da empresa privada Centro Sul Serviços Marílimos 
ltda 

2. A propósito, levo ao conhecimento de V. S!. 
as seguintes informações: 

I - O aforamento foi concedido com base no 
artigo 42, alínea a, do Decreto-Lei nº-1.561, de 13 de 
julho de 1977, mediante o pagamento do preço cor
respondente ao valor do domínio úbl, em faoe da 
comprovação, pela interessada, da efetiva ocupação 
de terreno de marinha; 

11 - o domínio útil (83% do valor do domínio 
pleno) do terreno foi cobrado por seu valor atualiza
do pela Área de Engenharia, incluindo pesquisa dos 
preços praticados à época no mercado local; as ben
feitorias existentes já eram de propriedade da Cen
tro Sul que, no processo, comprovou t~ constrtJt. 
do; 

III - o ato foi precedido de audiência à Capi
tania dos l?ortos, que nada teve a opor; ainda em 
cumprimento a dispositivo legal, foi pUblicado edi
tal de notificação a eventuais interessados na 
área, por três dias seguidos, bem como solicitada 
sua afixação na lnspetoria da Receita Federal em 
Paranaguá; ·· 

IV - após ter sido formalizado o aforamento, a 
Delegacia do Patrimõnio da União no Estado do Pa
raná tomou conhecimento de alguns fatos que não 
constavam do processo examinado, o que motiva
ram a imediata adoção das seguintes providências: 

a) levou o assunto a conhecimento da Procura
doria da Fazenda Nacional e da Procuradoria da Re-

pública, ambas no Estado do Paraná, assim como 
da Administração dos Portos de Paranaguá-APP~; 

b) a APPA foi oríerrtada no sentido de apresen
tar pedido de impug!18Ção do aforamento; 

c) a Centro SÚI, beneficiária do aforamento, foi 
notificada para prestar esclarecimentos sobre a si
tuação e, apesar de esgotado o prazo estabelecido, 
não se manifestou até o momento. 

3. Fmalmente esclareço que o assunto eslá 
sendo minuciosamente examinado na área jurídica 
desta Secretaria, visando submetê-lo à apreciação 
da douta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
propondo cancelar o aforamento em questão. 

Atenciosamente, Hélio C3rlos Gehrke, Secre
tário do Patrimônio da União. · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Vala- · 
dares, que já havia solicitado anteriormente, para 
uma comunicação inadiável. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
Em seguida, passaremos à lista de oradores 

inscritos. . 
O SR. ANTONIO CARLOS VALAOARES 

. (PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, na tarde de ontem, durante a realização de mais· 
uma reunião da Superoomissão do SIVAM, fui sur
preendido com uma decisão que considerei da maior 
gravidade, ferindo o Regimento da Cesa e as traãl
ções mais legitimas do Poder Legislativo, que tem 
como norma principal a discussão aberta, transpa
renle de todas as proposições que sejam levadas ao 
conhecimento dos Srs. Senadores, seja no recinto 
do plerlário como no âmbito das Comissões. 

É que, Sr. Presidente, logo no início dos traba
lhos da Supercomissão do SIVAM, apresentei t.m 

requerimento convocando o ex-Presidente do IN
CRA, Francisco Graziano. Conforme todos sabe
mos, ele foi o pivô de todo o escândalo que motivou 
até a formação de uma Comissão constituída por 
três outras - Assuntos Econômioos, Relações Exte
riores e Defesa Nacional e Fiscalização e Controle -
para uma investigação pormenorizada, aprofundada, 
não só da legalidade dos contratos do SIVAM, como 
também do possível tráfico de influências de autori
dades do Governo, a fim de que a empresa Rayt
heon pudesse ser contratada pelo Governo para 
aquele projeto. 

Na tarde de ontem, esse requerimento, sem 
nenhuma justificativa plausível, foi desconsiderado 
pela Presidência daquela Comissão, que, de forma 
arbitrária, ao invés de colocar a referida proposição 
convocando o ex-Presidente do INCRA para se fa-
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zer presente àquela Comissão, colocou em votaçã~. 
de forma estapafúrdia, surpreendente e ilegal, dea
sões e arquivamento de vários requerimentos apre
senlados pelos Srs. Senadores. inclusive este a que 
me refiro. 

Sendo assim, Sr. Presidente, conforme prometi 
ontem na Comissão, estou apresentando à consi~ 
ração desta Casa, que é a Casa da defiberação co
fe!iva, que é a Casa da de~a. que é a Càsa 
da solidariedade e do respeito rrutuo, este requeri
mento recorrendo da decisão tornada ontem. 

o Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? . 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) -
Nobre Senador, não é permitido aparte em comuni
cação inadiável. 

O SR. ANTONIO CARLOS V~LADARES- Sr. 
Presidente, estou falando pela Liderança do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
V. Exª havia solicitado a palavra para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V. 
Exª é que assim ma concedeu. Na ieafidade, fiz o 
requerimento pedindo para falar em nome da Lide
rança do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Desta forma, a Presidência reformula a concessão. 
v. Exª usa da palavra romo Líder. Sendo assim, 
pode permitir um aparte ao nobre Senador Ney 
Suassuna 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Concedo um aparte ao nobre Senador Ney Suassu-
na 

o Sr. Ney Suassuna - Muito obrigado. Sena
dor Antonio Carlos Valadares, o aparte é apenas 
para solidarizar-me com V. Ex", porque creio ser 
igual tanto o direito de V. Ex!!. como o de qualquer 
outro Senador. Por esta razão, V. EP tem o direito 
de fazer a sua reivindicação, não s6 lá COrrlO aqui, 
urna vez que lá não lhe foi roncedida 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço penhoradamente esta maniJes!açllio de 
solidariedade de V. Ex!l. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me, V. EJtll. 
um aparte? 

O SR. AN"!"ONIO CARLOS VALADARES -
Concedo um aparte a V. E#. 

o Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de solidari
zar-me com a pos1ura de V. Ex'- e reforçar a impor
tância do requerimento que V. Ex'- aql.i apresenta 
para que todo o Plenário do Senado Federal recon
sidere melhor, quem sabe à luz de reflexões que to
dos agora podem formular, inclusive diante de reve-

fações de fatos que merecem a nossa consideração: 
Primeiro, porque ornem V. E#· argumentou ml.ilo 
bem quando mencionou que foi em função da atitu
de do Sr. Francisco Graziano, então Presidente do 
ln~ que viemos ·a saber dos fatos. Inclusive o pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso veio a 
saber de ações que poderiam camcterizar a il11'f0bi
dade adrrünistraliva de pessoas dentro do Governo. 
relacionadas exatamente ao Projeto Sivam. V. Exª 
também salientou que o Sr. Francisco Graziano, ain
da que afastado, pronunciou-se com o sentimento 
claro do dever ~o. dizendo que havia contri
buído para que não houvesse corrupção no âmbito 
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é 
natural que venhamos a conhecer em que medidas 
o Sr. Francisco Graziano não tem uma visão ainda 
mais completa dos fatos em relação. àquilo que já 
veio à tona É muito provável· que ele conheça em 
maior profundidade tais falos. Não vejo como o Se
nado recusar a possibilidade de oiJVi.fo. Acredito que 
alguns membros da Corniss§o, em uma pri~ra re
flexão, imaginaram o motivo pelo qual chama: o Sr. 
Francisco Graziano para ali falar a respeito da' quem 
mandou g~ ou quem gravou ou não. Mas V. 
EXS ponderou muito bem. Não é esta a queStão. A 
questão principal é o Sivam, sobre o que ele veio a 
saber ou tinha indicias claros e que o levou a dizer 
que saía de cabeça erguida pcir ter conseguido · im
pedir que houvesse corrüpção. Então, isso deve me
recer urna melhor reflexão de todos os Srs. Senado
res. Assim, Senador Antonio Carlos Vafadares, eu 
gostaria que esse requerimento fosse votado na tar
de de hoje, para que todos os Srs. Senadores recon
siderassem a decisão - até mesmo aqueles, como 
os Refalores e o Presidente, que, em primeira ins
tância, não quiseram votar favoravelmente - e pos
sam rever a sua posição com uma melhor reflexão à 
luz do procedimento de V. ~-

0 SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Foi 
com muita honra, Senador Eduardo Supficy, que 
ouvi o aparte de V. Ex". 

Para terminar, Sr. Presidente, feio o requeri
menlo: 

1) considerando que na segunda reu
nião conjunta das Comissões de Assuntos 
EconOmicos, de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, e de FISCalização e Controle 
(Supercomissão do SIVAM), apresentei re
querimento solicitando depoimento do ex
Presidente do Incra, Sr. Francisco Graziano, 
tido pela imprensa nacional como principal 
responsãvef pela escuta telefônica na resi-
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dência do Embaixaãor Júfio César Gomes 
dos Santos, en1ão Chefe dÓ Cerimonial da 
Presidência da Repúbfica; 

2) considerando que na reunião se
guinte da mesma Comissão, em questão de 
ordem por mim formulada. indaguei ao Sr. 
Presidente, Senador Antonio Carlos Maga
lhães, qual o destino daquela proposição. e 
S. Ex" ao respOI'Idê-la afirmou ter. deferido 
aquele requerimento de convocação, e. dis
se: •apenas não vamos ·convocá-lo agora, 
nesta fase, porque dividimos o trabalho na
quela primeira fase, na fase da escuta, e o 
chamado tráfico de influência. Agora fica
mos na fase propriamente do Sivam e volla
remos a esta fase logo adiante, quando en
tão V. Ex" será atendido, sem sequer o Ple
nário ser ouvido, porque jã deferi de pronto 
o seu requerimento"; 

3) Considerando que na sessão do dia 
1 o do fluente. o Presidente da Comissão, 
estr.anhamente, declarou a prejuclicialidade 
de vários requerimentos de convocação de 
autoridades e cidadãos a serem ouvidos, in
clusive aquele de convocação do ex-Presi
dente do Incra, Francisco Graziano, de mi
nha autoria, peça-chave da eclosão do es
cândalo do Sivam, ferindo, assim, disposi
ção regimental (art. 14, inciso VIII, e art. 90, 
inciso V, do Regimento Interno). 

Isto posto, inconformado com a deci
são ~a Comissão que deixou de apreciar o 
requerimento de convocação do ex-Presi
dente do INcra, Sr. Fr.íncisco Graziano, ve
nho, de acordo com que o preceitua o art. 
334, § 22, do Regimento Interno, interpor re
curso junto ao Plenário do Senado Féderal, 
para deliber.ar sobre a matéria, depois de 
OlNida a Comissão de Constil!.ição, Justiça 
e Cidadania". 

Sr. Presidente, esperamos que esta Casa, rep
resentando a legitimidade do voto popular, possa fa
zer valer seu Regimento Interno e o direito de um 
seu colega Senador ouvir. uma autoridade, urna 
peça-chave desse escândalo, pois a Comissão do 
Sivam estã se tomando ãgua com açúcar; sem que
rer ouvir os verdadeiros implicados ou aquelas pes
soas que têm informações preciosas ou privilegiadas 
de que a Nação precisa lomar conhecimento. 

O Sr. Roberlo Requião- Nobre Senador An1D
nio Carlos Valadares, V. Ex" me concede um apar
te? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES. -
Com a benevolência do Sr. Presidente, não hã dúvi
da. 

O SR. PRES!DENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência pede apenas que o Senador Roberto 
RE!quião Seja sucinto, seja breve no seu aparte. 

O Sr. Roberto Requião -Menos tempo do que 
o que V. Ex" utilizou para me sugerir. Quero apenas 
dizer a V. Ex", Senador Antonio Carlos Valadares, 
que antecipo o meu voto pela convocação do ex
Presidente do Incra, Francisco Graziano. Não tenho 
dúvida de que, depois da declaração dele de que 
saiu do Governo com a satisfação de ter colaborado 
para o fim da corrupção na República, o seu depoi
mento serã extraordinariamente interessante. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Exatamente isso. As palavras que foram divulgadas 
pela imprensa na época é de que o Sr. Francisco 
Graziano teria dito que saía consolado do Governo 
porque um dia havia combalido a corrupção neste 
Pais. Que dia foi esse, é o que queremos·saber, se 
foi no dia em que o Embaixador Júlio César estava 
se compondo com empresas privadas para o fortale
cimento da empresa Ray!heon. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, Requerimento que serã lido pelo Sr. 
1 ~ Secretãrio em exercício, Senador Renan Gal hei-
ros. 

É lido o seguinte • 

REQUERIMENTO N!'3, DE 1996 

Senhor Presidente, 
. 1) considerando que na segunda reunião con

junta das Comissões de Assunlos Económicos, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de FIScali
zação e Controle (Supercomissão do SIVAM), apre
sentei requerimento solicitando depoimento do ex
Presidente do Incra, senhor Francisco Grazziano, 
tido pela imprensa nacional como principal respon
sável pela escuta telefónica na residência do Embai
xador Júlio César Gomes dos Santos, então Chefe 
do Cerimonial dã Presidência da República; 

2) considerando que na reunião. seguinte da 
mesma Comissão, em questão de ordem por mim 
formulada, indaguei ao Senhor Presidente, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, qual o destino daquela 
proposição, e ele ao respondê-la afirmou ter deferido 
aquele requerimenfo de convocação, e disse: ape
nas não vamos convocã-lo agora, nesta fase, por
que áJVidimos o trabalho naquela primeira fase, na 
fase da escuta, e o chamado trãfico de influência. 
Agora ficamos na fase propriamente do Sivam e vol
taremos a esta tese logo adiante, quando então Vos-
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sa Excelência será atendido, sem seql.l'?• o Plenário 
ser ouvido, porque jã c;teferi de pronto o s~ . · requeri
mento; 

3) considerando que na sessão do dié. 1 o do 
fluente o Presidente da Comissão estranhamente 
declarou a prejuclicabilidade de vãrios requerimentos 
de convocação de autoridades e cidadãos a ser ou
vidos, inclusive aquele de convocação do· ex-Presi
dente do Incra, Francisco G'iazziano, de minha au11:r 
ria, peça-chave da eclosão do escêndalo do SIVAM, 
ferindo, assim, disposição regírnenta! (art. ·14, inciso 
VIII, e art 90, inciso V, do Regimento lntemo). · 

Isto posto, inconfonnado com a recente dilci
são da Comissão que deixou de apreciar o requeri
mento de convocação do ex-Presidente do Incra, se
nhor Francisco Grazziano, venho, de acordo com o 
que preceitua o art. 334, § 2", do Regimento Interno, 
interpor recurso junto ao Plenãrio do Senado Fede
ral, para deliberar sobre a matéria, depois de o!Nida 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1996. -
AntOnio cartas Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte diSCUISo. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srls e Srs. Senado
res, na tarde de ontem, durante a realização de mais 
uma reunião da Supercomissão do Sivam, fui sur
preendido com uma decisão que considerei da maior 
gravidade, ferindo o Regimento da Casa e as traãt
ções mais legitimas do Poder LegislativO, que tem 
corno nonna principal a diset ISsão aberta, transpa
rente de todas !!S proposições que sejam levadas ao 
conhecimento dos Srs. Senadores, seja no recinto 
do plenãrio como no âmbito das Comissões. 

É que, Sr. ~dente, logo no inicio dos traba
lhos da Supercomissão do Sivam, apresentei um re
querimento convocando o ex-Presidente do Incra, 
Francisco Graziano. Conforme todos sabemos, ele 
foi o pivõ de todo o escãndalo que motivou alé a for
mação de uma Comissão constituída por três outras 
- Assuntos Econômicos, Relações Exteriores e Defe
sa Nacional e FISCB6zação e Controle - para uma in
vestigação pormenorizada; aprofundada, não s6 da 
legalidade dos contratos do Sivam, como também 
do possível trãfico de influências de autoridades do 
Governo, a fim de que a empresa Raytheon pudesse 
ser contratada pelo Governo para ~le projeto. 

Na tarde de ontem, ess~ requerimenlc sem 
nenhuma justiíicativa plausível, foi descOnsiderado 
pel~ Pr:esidê~ daquela Comissão, que, de forma 
arbitrária, ao mvés de colocar a .referida proposição 
convocando o ex-Presidente do Incra para se fazer 
presente àquela Comissão, colocou em votação, de 

fonna ~ia, si.A'J)Ieerldente e ilegal, decisões 
e arquiVamento de vãrios requerimentos apresenta
dos pelos Srs. Senadores, inclusive este a que me 
refiro. 

Sendo assim, Sr. Presidente, conforme prometi 
ontem na Comissão, estou apresentando à conside
ração desta Casa. que é a casa da deliberação co
letiva, que é a Casa da democracia, que é a Casa 
da solidariedade e do respeito mútuo, este requeri
men1D recorrendo da decisão !ornada ontem. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. ~ um 
aparte? 
. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Nobre Senador, não é permitido aparte em comuni
cação inadiãvel. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, estou falando pela Lideraf193 do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (T eoiOnio Vilela Filho) -
V. Exª havia solicitado a palavra para uma comuli-
cação inadiãvel. . · 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V. 
ExA é ~ue assim ma concedeu. Na realidade;:..fiz o 
requenmento pedindo para· falar em nome da.Lide-
rança do PSB. : 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela FiÍho) -
'Desta forma. a Presidência refoiTTlUa a concessão. 
V. Exª usa da palavra como Líder. Sendo assim, 
pode permitir um aparte ao nobre Senador Ney 
SuassU'1a. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Concedo um aparte ao nobre Senador Ney Suassu
na 

O Sr. Ney Suassuna - Muito obrigado. Sena
dor Anlcnio Carlos Valadares, o aparte é apenas 
para solidarizar-me com V. Exª, porque creio ser 
igual tanto o direito -de V. Exª como o de qualquer 
outro Senador. Por esta razão, V. ~ tem o direito 
de fazer a sua reivindicação, não s6 lã como aqui, 
uma vez que lã não lhe foi concedida 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço penhoradamente esta manifestação de 
solidariedade de V. Exª. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me, V. EJtl! 
um aparte? 

O SR. ANTPNIO CARLOS VALADARES -
Concedo um aparte a V. ExA. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Gostaria·de solidari
zar-me com a postura de V. Exª e reforçar a impor
tância do requerimento que v. Exª aqui apresenta 
para que todo o Plenãrio do Senado Federal recort
sidere melhor, quem sabe à luz de reflexões que tO
dos agora podem formular, inclusive õtante de reve
lações de fatos que merecem a nossa consideração. 
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Primeiro, porque onlem V. Exª argumentou muito 
bem quando mencionou que foi em função da atitu
de do Sr. Francisco Graziano, então Presidente do 
Incra, que viemos a saber dos falos. Inclusive o pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso veio a 
saber de ações que poderiam auacterizar a improbi
dade administrativa de pessoas dentro do Governo, 
relacionadas exatamente ao Projeto Sivam. V. Exª 
também salientou que ctSr. Francisco Graziano, ain
da que afastado, pronunciou-se com o sentimento 
claro do dever cumprido, dizendo que havia contri
buído para que não houvesse corrupção no ãmbi10 
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é 
natural que venhamos a conhecer em que medidas 
o Sr. Francisco Graziano não tem uma visão ainda 
mais completa dos falos em relação àquilo que já 
veio à tona É muito provável que ~e conheça em 

· maior profundidade tais falOs. Não vejo ·como o Se
nado recusàr a possibilidade de ouvi-lo. Acredito que 
alguns membros da Comissão, em uma primeira re
flexão, imaginaram o motivo pelo qual chamar o Sr. 
Francisco Graziano para ali falar a respeito de quem 
mandou grampear ou quem gravou ou não. Mas V. 
Exª ponderou muito bem. Não é esta a questão. A 
questão principal é o Sivam, sobre o que ele veio a 
saber ou tinha indícios claros e que o levou a dizer 
que saía de cabeça erguida por ter conseguido im
pedir que houvesse corrupção. Então, isso deve me
recer uma melhor reflexão de todos os Srs. Senado
res. Assim, Senador An!onio Carlos Valadares, eu 
gostaria que esse requerimento fosse votado na tar
de de hoje, para que IOdos os Srs. Senadores recon
siderassem a decisão - até mesmo aqueles, como 
os Relatores e o Presidente; que, em primeira ins
tância, não quiseram votar favoravelmente - e pos
sam nwer a sua posição com uma melhor reflexão à 
luz do procedimento de V. Exª. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Foi 
com muita honra, Senador Eduardo Suplicy, que 
ouvi o aparte de V. Exª. 

Para terminar, Sr. Presidente, leio o requeri
men!o: 

1) considerando que na segunda reunião con
junta das Comissões de Assun!os Econõmicos, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de FISCali
zação e Controle (Supercomissão do SIVAM), apre
sentei requerimento solicitando depoimento do ex
Presidente do Incra, Sr. Francisco Graziano, tido 
pela imprensa nacional como principal responsável 
pela escuta telefõnica na residência do Embaixador 
Júlio César Gomes dos Santos, então Chefe do Ce
rimonial da Presidência da República; 

2) · considerando que na reunião seguinte da 
mesma Comissão, em questão de ordem por mim 
fonnulada, indaguei ao Sr. Presidente, Senador An
tonio Garlos Magalhães, qual o destino daquela pro
posição, e S. Exª aõ respondê-la afirmou ter deferido 
aquele requerimento de convocação, e disse: 

"Apenas não vamos convocá-lo agora, 
nesta fase, porque dividimos o trabalho na
quela primeira fase, na fase da escuta, e o 
chamado tráfioo de influência Agora fica
mos na fase propriamente do Sivam e volta
remos a esta .fase logo adiante, quando en
tão V. Exª será atendido, sem sequer o Ple
nário ser ouvido, porque já deferf de pronto 
o seu requerimento~; 

3) Considerando que na sessão do dia 1 o do 
fluen1e, o Presidente da Comissão, estranhamente, 
declarou a prejudicialidade de vãrios requerimentos 

. de convocação de au!oridades e cidadãoS a serem 
ouvidos, inclusive aquele de convocação do ex-Pre
sidente do Incra, Francisco Grazlano, de minha au
toria. peça-dlave da eclosão do escãndalo do SI
VAM, ferindo, assim, disposição regimental (arl 14, 
inciso VIII, e art 90, inciso V, do Regimento lnlemo). 

Isto pos!o, inconformado com a decisão da Co
missão que deixou de apreciar o requerimento de 
convocação do ex-Presidente do Incra, Sr. FrancisCo 
Graziano, venho, de acordo com que o preceitua o 
art. 334, § 2!!, do Regimento Interno, interpor recurso 
junto ao Plenário do Senado Federal, para deliberar 
sobre a matéria, depois de ouvida a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania". 

Sr. Presidente, esperamos que esta Casa, rep
resentando a legitimidade do voto popular, possa fa
zer valer seu Regimento Interno e o direito de um 
seu colega Senador ouvir uma autoridade, uma 
peça-chave desse escândalo, pois a Comissão do 
SIVAM está se tornando ãgua com açúcar, sem que
rer ouvir os verdadeiros implicados ou aquelas pes
soas que têm informações preciosas ou privilegiadas 
de que a Nação precisa tomar conhecimento. 

O Sr. Roberto Requião- Nobre Senador Anto
nio Carlos Valadares, V. Ex~ me concede um apar
te? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Com a benevolência do Sr. Presidente, não há dúvi
da - - - -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -A 
Presidência pede apenas que o Senador Roberto 
Requião seja sucinto, seja breve no seu aparte. 

O Sr. Roberto Requilio- Menos tempo do que 
o que V. Ex• utilizou para me sugerir. Qtiero apenas 
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dizer a V. ~. Senador Anlonio Carlos Valadares, 
que antecipo o meu volo pela convocação do ex
Presidente do Incra, Francisco Grazi;;oJ'IO. Não tenho 
dúvida de que, depois da declaraçã' dele de que 
saiu do Governo com a satisfação de ter colaborado 
para o fim da corrupção na República, o seu depoi
menlo será extraordinari3mente interessante. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Exatamente isso. As palavras"que foram divulgadas 
pela imprensa na época é de que o Sr. Francisco 
Graziano teria dilo que saía consolaclo do Governo 
porque um .dia havia combalido a corrupção neste 
País. Que dia foi esse, é o que queremos saber, se 
foi no dia em que o Embaixador Júlio César estava 
se compondo com empresas privadas para o fortale
cimento da emp~ Ray!heon. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente . 

• A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, . 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

O SR. PRESIDENTE (Teofonio Vilela Alho) -A 
Presidência fará constar as notas taquigráficas do 
discurso do pronunciamenlo do Senador Antônio 
Carlos Valadares como a justificativa do requerimen
to. 

A matéria vai à Comissão de Constih.ição, Jus
tiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimenlos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 1\12 4, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as 
seguintes informações: 

1. No processo de absorção de parte do Nacio
nal S.A. (banco comercial) pelo Unibanco, fOi apre
sentado estudo de viabilidade econõmico-financeira, 
com o detalhamenlo dos gastos/desembolsos nas 
diversas fases do processo e a indicação dos instnJ. 
menlos listados no. art. 32 da Resolução n2 2.208, do 
Conselho Monetário Nacional, de 1995? Foi apre
sentado estudo de viabifidade para qualquer uma 
das unidades do conglomerado financeiro Nacional 
sob regime de administração especial (Nacional -
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Nacio
nal Leasing S.A. etc.), de acordo com o inciso IV do 
art 32? 

Z. Quais os instrurnenlos disponíveis no 
PROER indicados no estudo apresentado e quais os 
valores especificados? 

3. Quais os prazos e formas de pagamento fi.. 
xados pelo Banco Central para cada linha de crédito 
credenciado, segundo detennina a Ciroular n2 2.636, 
de 17 de noverroro de 1995? Quais os custos mé
dios de cada operáção (art 12, inciso III da mesma 
Resolução)? Quais as garantias apresentadas pela 
insiluição, especilicadas por tipo, valor e data de 
venci~ dos titulas? 

4. Quais os valores totais contabilizados como 
perdas por cada uma das unidades do conglomera
do Nacional, sob regime de adrpinistração especial, 
e pelo banco comercial antes da incorporação, se
gundo o inciso I do art. 2f'. da Medida Provisória ii> 
1214? 

5 .. Quais os valores regislrados como ágio pelo 
Unibanco, referente à incorporação de cada uma 
das unidades a que se refere o item 1 deste requeri
menlo? 

6. Com relação ao cfóerimento dos gaslos reali
zados neste processo, qual o montante registrado e 
a natureza dos gaslos reai"IZados ou prejufzos. incor
ridos? Quais os critérios de amortização uti~? 
Qual a data .prevista de conclusão do proj~apre
sentado, de acordo com o inciso III do art. 32 da Cir
cular ii> 2.634, de 16 de novembro de 1995? ' 

7. Qual o valor total dos passivos não absorvi
dos pelo Unibanco, a especificação dos dez itens de 
maior valor, e qual o destino a ser dado .pelo Banco 
Central a estes passivos? 

8. Solicito as mesmas informações contidas 
nos itens 1 a 7 deste requerimento, no que se refere 
à absorção de parte do Banorte S.A. pelo Banco 
Bandeirantes S.A. e à absorção de parte do Banco 
Econõmico pelo Banco Excel, bem como o estudo 
citado no item 1 e os pareceres técnico e juridico re
lativos ao mesmo. 

9. Quais as providências adotadas pelo Banco 
Central após a verificação de operações de remes
sas de dólares irregulares, atravéS de contas CCS, 
realizadas pelo Banco Excel nos anos de 1990 e 
1991, segundo consta do Relatório de Verificação 
Especial 9117959675, da Divisão de Câmbio da De
legacia do Banco Central em São Paulo? As opera
ções de remessa de dólares pelo Banco Excel conti
nuaram a ser realizadas sem a necessária aquisição 
de moeda estrangeira junto a bancos autorizados a 
operar em câmbio no País, nos anos de 1992, 1993, 
1994 e 1995? Foram constatadas, pelas delegacias 
regionais do Banco Central, outras irregularidades 
nas operações de remessa de dólares pelo Banco 
Excel através de contas CCS, nos últimos três anos? 
Solicito o encaminhamento do Relatório de Verifica
ção Especial 91/7959675, bem como outros que 
apontem irregularidades nas operações do Banco 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 129 

Excel. Diante do que foi constatado, houve conclu
são por parte da Diretoria do Bancó Cenlr.i\1 sobre a 
idoneidade do Banco Excel, apesar do parecer dos 
órgãos técnicos do Banco Central? 

1 O. Qual o montante do desequilíbrio patrimo
nial do Banco Económico, e qual o valor do total de 
ativos do Banco Excel? O Banco Central considera 
que o Banco Excel tem condições financeiras e pa
trimoniais para suporta~ os custos de absorção de 
parle do Banco Económico? 

1 1. Qual o impaelo para as finanças públicas e, 
em particular, para o Orçamento da União, das ope
rações abrangidas pelo Proer, no ano de 1995, e a 
estimativa para 1996, considerando-se, entre outros, 
os incentivos relativos à renúncia fiscal e à provável 
redução do repasse ao Tesouro Nacional referente 
ao Resultado Operacional do Banco Central? 

Justificação 

O Governo editou a Medida Provisória 11"-
1.17:9, reeditada sob o 11"- 1.214, que dispõe sobre 
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional, bem como a Resolução 11"- 2.208, de 3 de 

. novembro de 1 995, e outras normas que instituem e 
regulamentam o Programa de Estímulo à Reestrutu
ração e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional - PROER. Estes atos concedem uma série 
de beneficies às instituições financeiras que se dis
puserem a participar do programa através de fusões, 
incorporações ou transferência de direitos e/ou obri
gações. Trata-se de instrumenfos poderosos de con
dução do processo económico, cujo impaelo sobre 
as finanças púbflcas não pode ser dimensionado 
pela sociedade, pois depende dos valores declara
dos pelas instituições em cada caso. 

O impacto financeiro é um elemento chave 
para a avaliação da relação custolbenefício pela so
ciedade. Todas as manifestações das autoridades 
monetárias, inclusive as audiências realizadas . no 
Congresso Nacional para tratar do assunto, foram 
inconclusivas no que se refere aos cusfos do progra
ma ao Erá;;o plblico, seja pela ufllização de linhas 
especiais de assistência financeira e por mecanis
mos de isenção fiscal. A cfiVulgação apenas parcial 
de informações por parle das autoridades não se 
justifica, pois os próprios instrumenfos legais que 
permitem a execução do programa fornecem os 
meios necessários para o córftpleto detalhamento 
dos gastos e desembolsos a serem realizados, obje
to principal deste requerimenfo. 

Importantes também são as informações solici
tadas sobre a idoneidade do Banco Excel, uma vez 
que, segundo O Globo de 1 "-12-95, foi objefo de 

inspeção por parte da Divisão de Ilícitos Cambiais 
do Departemento de Câmbio do Banco Central, em 
São Paulo, que teria conslatado a ufllização, por 
parte daquela instituição financeira, de Contas CC5 
para operações de ·lavagem de dinheiro e remessa 
negai de dólares para o exterior. 

· O presente requerimento não objetiva revelar 
dados contábeis ou operacionais nas relações priva
das das instituições financeiras em questão, que são 
protegidos pelo sigilo bancário, mas apenas nos va
lores dos recursos públicos que estão sendo, ou de
verão ser, utilizados ao longô da execução do pro
grama Neste caso, as infonnações pertencem à so
ciedade e a ela deve ser dado todo o esclarecimento 
necessário. 

Sala das Sessões, 1 1 de janeiro de 1 995. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa, para decisãc?.J 

REQUERIMENTO~ 5, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro Chefe da Casa CMI, Sr. Clóvis 
de Barros Carvalho, as seguintes inlonnações: 

1 • dual o-vaior total d.os repasses efetuados 
pela FAE no ano de 1 995 através do Programa Na
cional de Alimentação Escolàr, por Estado!Municí
pio? Qual o valor repassado para cada municipio por 
este programa, por aluno matriculado no 12 grau da 
rede pctlfica e filantrópica? Qual o percentual das 
necessidades proteico-calóricas que puderam ser 
suplemenladas, em cada município, segundo os cri
térios adotados pelo MinistériÕ.da Educação? Todos 
os municípios que receberam os repasses dispõem 
de Conselho de Alimentação Escolar? Quais os indi
cadores socioeconómicos que foram ufllizados para 
distribuir os recursos para cada município? Foi pos
sível se atender equitativamente lodos os municipids 
e toda a população caracterizada por indicadores 
que denotavam determinado nível de carência? 

2. Qual o valor total dos repasses efetuados · 
pelo Fundo Nacional de Saúde em 1995 através do 
Programa de Combate à Desnutrição Infantil, por 
Estado? Quais os indicadores ufllizados para a aná
lise dos pleitos encaminhados pelos Estados e/ou 
Municípios? Com base nestes indicadores, qual o 10-
tal de pleitos rejeitados pelo Ministério da Saúde, por 
Estado? Qual o número de crianças de 6 a 24 me
se$ atendidas pelo Programa, ljem como irmãos até 
5 anos e gestantes? Qual foi a~minuição da morta
lidade infantil constatada nas respectivas regiões em 
função da ação realizada? 
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3. Qual o total de cestas de alimentos que foram 
distribuídos pelo Programa de Distribt.ição Emergen
cial de Alimentos, por IT1Ulk:ípio? Qual a evoluçlil do 
número de cestas básicas cfiSiribúdas, conteúdo. valor 
t.ritário e valor lo1al em termos reais, nos anos de 
1993, 1994 e 1995? De que fonna organizou-se a S<r 

ciedade civil nos klcais dé cfiSiribLiçà:l para selecionar 
e ca:1as1rar os beneficiários, bem como con1rolar, 
acorrpanhàr e avaliar a operapão até a entrega dos 
afimemos? Qual o valor estimado dos alimentos distri
buídos pela Co~ Nacional de Abaslecimento, 
bem como os custos adninistralivos de execução e 
con!role das operações e de transporte dos alimentos 
dos annazéns da Companhia até os Pólos Regio
nais de Distribuição? As Secretarias Estaduais de 
Abastecimento, ou correspondentes, informaram os 
cuslos incorridos com o transporte-dos alimentos a 

. partir dos Pólos Regionais de Distrbúição até os 
Municípios· beneficiados? Em caso afirmativo, qual 
o custo global de transporte e administração dos ali
mentos distnbuídos? 

Quais os efeitos sociais que puderam ser cons
tatados da ação realizada nas regiões beneficiadas? 

4. Qual o cus!o do Programa de Alimentação 
do Trabalhador, PAT, para a União, na forma de re
núncia fiscal e ressarcimento às ~. no ano 
de·1995? Qual o número de trabalhadores e empre
sas beneficiadas, o tipo de alimentação fornecida e 
sua distnbuição geográfica nos anos de 1995 e 
1994? Qual a dis1ribuição dos trabalhadores benefi
ciados por faixas salariais? 

5. Quais as ações adotadas pelO Ministério da 
Educação e do Desporto e pelo Mi~ Extraordi
nário dos Esportes no sentido de atingir os objetivos 
e metas do Programa de Esporte para Crianças e 
Adolescentes no ano de 1995? 

6. Quais as ações do Ministério do Trabalho no 
sentido de reestruturar e controlar a qualidade dos 
serviQOs públicos na área de iniciação, qualificação e 
requalificação profissional e de atendimeniD ao tra
balhador beneficiário do Seguro Desemprego? Qual 
o valor dos recursos identificados pelo Ministério do 
Trabalho para o financiamen1o de micro e pequenas 
empresas a taxas de juros reais inferiores às de 
mercado? Quais as taxas médias de juros ofereci
das por cada uma das fontes identiDcadas pelo Mi
nistério e de que forma f.-;ram utilizadas? Qual o va
lor disponibilizado pele., Bancos Oficiais para linhas 
de crédito para pequendS e rnicroe~resas e coope
rativas nos anos de 1994 e 1995, em valores de de
zembro de 1995? Quais os mecanismos eStabeleci
dos pelo BNDÉS para propiciar a participação dos 

empresários e trabalhadores no gerenciamento dos 
recursos constitucionais provenientes do FA T? 

7. Quais as ações desenvolvidas pela União 
no âmbito do Programa de Melhoria das Condiçõ
es de Moradia, cflferenciando o que se refere a 
doações de cestas básicas para autoconstrução, 
produção de lotes urbanizados, urbanização de fa
velas, regularização fundiária e ampliação dos ser
viços públicos de abastecimento de água e esgo
tamento sanitário? 

8. Qual o valor total alocado em todos os proje
tas acompanhados pelo Conselho do Programa Co
munidade Solidária no ano de 1995, e qual a estima
tiva para a alocação de recursos para o ano de 
1996? Quais novos programas estão sendo conside
rados pelo Conselho para inclusão no âmbito do Co
munidade Solidária este ano? 

Justificaçao 

No início do ano de 1995, o Governo anunciou 
uma série de medidas visando melhor arliCiifar as 
suas ações nas áreas sociais através do Programa 
Comunidade Solidária Juntamente com o cqmbaf:e 
à inflação, a situação de exclusão social de grande 
parte da população brasileira exige o esforQO do Es
tado e de Ioda a sociedade no sentido de reduzir as 
distâncias sociais que mantém aproximadamente 
40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de 
pobreza. Para enfrentar .este desafio, o Governo di
vulgou documento contendo os objetivos prioritários 
e áreas de atuação do Comunidade Solidária, bem 
como os obje!ivos e metas para 1995 dos progra
mas que compõem o Comunidade Solidária e os 
procedimentos operacionais dos diversos órgãos da 
União e suas responsabifldades nestes programas. 
Para coordenar as ações de governo, foi criada a 
Secretaria-Executiva do Comunidade Solidária, vin
culada à Casa Civil. 

Considerando-se que esta nova forma de 
atuação do Govemo na área social, apesar de 
contar com vários órgãos responsáveis pela aloca
ção dos recursos e viabilização das aÇÕes, foi ins
tituída justamente para permitir maior integração 
das aÇÕes de governo, nas diversas instâncias, 
evitando a ineficiência, descontinuidade e desper
dício de recursos, é importante transmitir à socie
dade os resultados obtidos pelo Conselho neste 
primeiro ano de a!ividade, alravés de sua Secreta
ria-Executiva 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1996. -
Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT no Senado 
Federal. 

(A Mesa, para decisão.) 
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REQUERIMENTO N" 6, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma do art. 216 do Regimento 

Interno, que sejam solicitadas informações ao Se
nhor Ministro da Fazenda sobre o mon!ante das dM
das públicas pago pelos Estados e o Distrito Fede
ral, a partir da pubficação da Lei n" 8.388, de 30 de 
dezembro de 1991 , onde sejam demonstrados, além 
dos valores globais, a discriminação por entidade e 
por exercício. 

As informações serão prestantes a Subsidiar 
estudos com vistas a apresentãção de proposição 
legislativa de competência do Senado Federal 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1996. -
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Teolllnio Vilela Filho) -
Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão, por versarem sobre matérias que 
constam da pauta de convocação desta Sessão Le-
gislativa Extraordinária · 

O SR. PRESIDENTE (Teolllnio Vilela Filho) -
cOncedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF. Pronun

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI% e Srs. 
Senadores, entre as matérias constantes da pauta 
das sessões legisla1ivas extraordinárias, que deve
rão realizar-se no período de 8 de janeiro a 14 de fe
vereiro, encontra-se a PEC 175/95, que altera o ca
pítulo do Sistema Tributário Nacional. 

Este matéria, do ponto·de vista funcional, é 
sem dúvida a mals importante dentre aquelas que 
propõem as refonnas constitucionais. Isso porque irá 
viabilizar o funcionamenlll do Estado e ainda permitir 
uma maior possibilidade de integração entre os po
vos da América Latina. 

Com a reforma tributária, Sr. Presidente, o Go
verno irá arrecadar os recursos necessários para 
honrar os compromissos da Administração, pagar 
em dia o funcionalismo público e dar prosseguimen
to às obras de responsabilidade do Estedo e de cu
nho essencialmente social, principalmente no que 
diz respeilll à área da saúde, da educação e da se-
gurança pública. · · · 

A possibilidade de extinção do !PI e sua substi
tuição por uma alíquota federal incidente sobre a 
mesma base do ICMS estadual cria uma expectativa 
positiva entre os palses integrantes do Mercosul. 

Esses ·países, que já há alguns anos tentam 
viabilizar a prática de um mercado comum, vêem 

nessa mediei~ a simpliiicação do Sistema T ribulário 
Brasileiro e com isso crêem numa possibifidade 
maior de integração entre os povos do Cone Sul. 

Essa propos!;a de Emenda à Constituição, SI% 
e Srs. Senadores, encaminhada ao Congresso Na
cional no mês de agosto do ano passado, precisa re
ceber um tratamento de urgência e definição, a lim 
de que possa permitir ao governo uma maJor certeza 
de seus planos de investimenlll e de custeio da na
ção brasileira. 

. É óbvio que não estou aqui para dizer que de-
vemos aprová-la tal como veio do Poder Executivo, 
mas pedindo que uma definição seja dada a essa 
matéria, em razão da grande importância que ela 
representa tanto no cenário nacional quanto no inter-
nacional. · 

O combustível que move o Estado são os tribu
tos. E no tempo de uma reforma tributária as incerte
zas são imensas: não se pode precisar sobre o tribu
to que será mantido, ou sobre aquele que será majo
rado, diminuído, ou mesmo criado ou extinto. 

Com toda essa indefiniçijo e incerteza o Esta
do pára e a imprecisão sobre o futuro deixa perple
xos os investidores, que, na dúvida, suspendem 
também a injeção de seus capitais no País. 

É preciso quê saiamos dessa indefinição e 
acabemos com essa expectativa que angustia a to
dos os brasileiros e ainda compromete o desenvoM-
meniD do País. • 

A hora não é de inêrcia. O Brasil exige a con
solidação da estabffidade econômica, espera por no
vos investimenllls e necessita dispor de um serviço 
pCblico eficiente, de boa qualidade, e capaz de me
lhorar o padrão de vida do povo brasileiro. 

Em razão disso, Sr. Presidente, propugnando 
por uma maior celeridade na tramitação da reforma 
tributária, dirijo um apelo a todos os Srs. Congressis
tas, principalmente os da Câmara dos Deputados, 
onde se encontra atualmente a matéria, solicitando
lhes que reflitam sobre estas palavras e que dêem a 
sua contribuição, ajudando a definir a questão tribu
tária o mals brev~ possível. 

Era o que tinha dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. • 
O SR. PRESIDENTE (Teolllnio Vilela Filho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Be
zerra, que falará por cessão do nobre Senador Anto
nio Carlos Valadares. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Pla
no Real acaba de completar dezoito meses desde a 
sua implantação. Graças a ele, o Governo do Presi-
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dente Fernando Henrique Cardoso pôde comemo
rar, em 1995, não apenas o êxilo do combate à_infla
ção, seu principal objelivo, mas, principalmente, a 
superação de alguns iJ11)ortantes desafios ao pro
cesso de estabilização. 

Se os bons resultados do Plano com relação à 
inflação mereceram a admiração ,; ':' apoio do País -
principalmente depois dos sucessivos fracassos que 
o Brasil amargou nos seus esfgrços de estabilização 
desde a década passada -, todavia, é preciso lem
brar que o processo não se deu sem custos para o 
se1or produtivo, cujo reflexo (!lais perverso foi a 
drástica redUção do nível de emprego. 

Acredito, porlanto, que, no momento em que 
se começa a discutir a agenda-da politica económica 
para 1996, esta Casa tem o dever de fazer uma pro
funda reflexão sobre os rumos que.p economia bra-

. sileira deverá !ornar a partir de agora E, através do 
alerta de seus membros e do seu concurso efetivo, 
contribuir para a continuação elo processo de estabi
lização, mas com desenvolvimen1o econõmico e 
com a garantia de que a solução dos enormes pro
blemas sociais do País não estará sendo, uriJa vez 

_ mais, postergada 
O ano de 1995, de acordo com os dados da 

Contederação Nacional da Indústria, entidade que 
tenho a honra de presidir, foi marcado por uma gran
de oscilação no nível da alividade económica. Inicia
do sob um forte ritmo de expansão, o ano se encer
rou com a economia operando em níveis inferiores 
aos observados no final de 1994. As empresas en
frentaram enormes dificuldades, em função do dese
qulíbrio provocado pela combinação de juros eleva
dos com câmbio defasado, e se viram demasiada
mente expostas à competição internacional. 

Esse quadro introduz o primeiro grande desafio 
para a economia brasileira em 1996: a busca da 
competitividade. Urna combinação per.ersa de tari
fas, câmbio e custos adicionais à produção, o cha
mado custo-Brasil, tem anulado a capacidade de 
resposta dos se1ores produtivos nacionais frente às 
dificuldades de uma economia mais aberta e compe
titiva Caso o Governo pretenda manter a aluai políti
ca cambial, deve, ao mesmo tempo, buscar alternati
vas para melhorar a competitividade externa e a ren
tabiridade dos produ1ores de bens comercializáveis. 
E, nesse sentido, é fundamental a eliminação do 
custo-Brasil, que englobe- desde a realização da re
forma tributária até a reoução dos custos portuários, 
a garantia de i~trutura e a firme continuidade 
do programa de privatização, entre outras medidas. 

A redução dos cus1os financeiros é outra provi
dência necessãria. Taxas de juros elevadas como as 

que vêm praticadas lislixiam o se1or produtivo, de
sestimulando os investimen1os, além de aumentar a 
divida ptlblica e comprometer o superávit fiscal re
querido no futuro. ~ 

o sr. Ney Suassuna- Permit!Hne v. Ex"' um 
aparte? 

O SR. FERNANDO SEZERRA -Tem V. Ex"·o 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Fernando Be
zerra, o que V. Exª está dizendo é muito correto. 
Dou como exerJ1)1o o Rio Grande do Sul, que tinha 
uma divida rnobiliãria de 3,1 00 bilhões; pagou 380 
milhões durante o primeiro semestre do ano de 1995 
e, no final elo ano, devia 4 bilhões e pouco, sem ter 
emitido sequer uma nova letra. Isso mostra o quanlD 
essa taxa de juros perniciosa tem influenciado não 
só a divida pública, mas também arrasado com o se
tor produtivo. Parabéns a V. Exª. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - AQràdeço a V. 
Exª pelo aparte. Essas preocupações são externa
das por mim, ao longo do discurso. O grande desalio 
que a economia brasileira terá no próximo ri. em 
decorrência dessas taxas de juros, é exatamente o 
ajuste das contas públicas. . ; 

O Sr. Geraldo Melo - Senador Fernando Be
zerra, permite-me V. Exª um aparte? 
' O SR. FERNANDO BEZERRA- Tem V. Exª o. 
aparte, Senador Geraldo-Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Senador Fernando Be
zerra, além de registrar a importância do pronuncia
men1o de V. Exª, queria me associar à intervenção 
do. Senador Ney Suassuna no que se relaciona com 
os efeitos devastadores dessa taxa de juros. Ainda 
há pouco falava aqui, justificando seu requerimento 
de informações, o Senador Eduardo S~icy. referin
do-se à debilidade financeira de algumas instituições 
bancãrias, o que foiçou, virtualmente, o Governo a 
instituir' um programa de proteção ao sistema finan
ceiro e de socorro ao sistema bancário em dificulda
de. O ponto que eu desejava colocar é o seguinte: 
existem instituições que hã um ano e meio eram 
consideradas grandes instituições bancárias e que 
agora se teme que sejam instituições com ativo liqui
do negativo, isto é, com passivo a descoberto. Por 
quê? Porque o valor, a liquidez dos seus ativos, islo 
é, dos rea.irsos qtte elas emprestaram a seus clien
tes, em grande parte, estã comprometido. Há clien
tes que há um ano e meio ou dois anos eram bons 
clientes, pocfléiiTI pagar seus débitos aos bancos, 
mas que hoje entraram na lista dos devedores duvi
dosos. Na realidade, poder-se-ia até dizer que, em 
muitos casos, não foi a instituição bancária que se 



Janeiro de 1996 

deteriorou, mas foram os clientes dos bancos que 
entraram em dificuldade. E esse· é o maior· testemu
nho de que as preocupações de V. ex;> são as mes
mas minhas e as de tantas outras vozes neste País; 
elas se localizam na constatação de que o que está 
vulnerável é o setor produtivo. Os bancos quebram 
porque os seus clientes estão quebrados; se estes 
não estivessem sendo submetidos a pagamento de 
taxas de juros escorchaRtes, provavelmente, pode
riam restituir o dinheiro que receberam emprestado. 
Daí, ser oportuno que uma voz com a autoridade 
que tem V. Exª se manifeste sobre este assunto, 
para que possamos, afinal, no limiar de um novo 
ano, iniciar uma reflexão diferente com respeito ao 
mesmo. Ml)ilo obrigado, Senador. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Agradeço o 
seu aparte e congratulcrrne com o rao:iocínio sempre 

. brilhante de V. Exª, concordando, inclusive, que, 
com o agra\lamento da inadimplência do setor priva
do, sem dúvida nenhuma, teremos também o agra
vamento do setor financeiro. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Adicionalmenre, é preciso agilizar a implemen

tação dos incentivos às exportações e garantir que a 
revisão de alíquotas que se faz necessária, ocorra 
ao longo do ano e leve em conta a realidade da polí
tica cambial. 

Na visão da CNI, a maior falha na conclução do 
Plano Real em 1995, contudo, foi o desempenho da 
politica fiscal do Governo, muito menos rigorosa do 
que se esperava, e que registrou aumentos de gas
tos em todos os níveis. Os aumentos foram de tal 
sorte que as contas consolidadas do setor público 
passaram de um superávit de 2% do PIB em 1994, 
para um déficit da ordem de 4% já neste ano. E isso 
apesar de ter havido um substancial aumento da re
ceita global, elevando a carga tributária a um nível 
recorde. 

A questão fiscal, portanto, deverá ser o segun
do grande desafio que a economia brasileira terá 
que enfrentar em 1996, e que exige a nossa preocu
pação e o nosso rigoroso acompanhamento. O ajuste 
das contas púb6cas é absolutamente imprescindível. E 
deverá se processar através de três frentes: pela redu
ção dos gastos da União, por uma maior austeridade 
da parte dos Estados e Municípios e pelo aumento dos 
recursos obtidos com a privatização. 

O Plano Real vem-se apoiando na âncora cam
bial e nos juros elevados, mecanismos cuja va6dade 
é transitória e que não poderão ser usados indefini
damente. É preciso que, em 1996, se reduza de for
ma expressiva o déficit operacional e se criem condi
ções de equilíbrio mais permanente entre as despe-
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sas e as receitas do setor público. É através do ajus
te fiscal·que garantiremos uma redução permanente 
da taxa de juros. 

Sr% e Srs. Senadores, aqui cabe um alerta 
que se destina ~ialmente a esta Casa, e ao 
Congresso Nacional como um todo, e que precisa 
ser compreendido pelo;> Governo e por toda a socie-
dade brasHeira. -

É importante que qualquer aumento mais ex
pressivo na receita tributária seja firmemente rejeita
do, uma vez que o nível de arrecadação já se en- ·· 
contra em um patamar múto alto para suportar a 
elevação necessária ao ajuste. Ao mesmo tempo, se 
o setor público continuar procedendo à repressão de 
caixa para reduzir o desequilíbrio, certamente estará 
minando as possibilidades efetívas de estabilização 
da economia até agora perseguidas. É preciso ter 
em mente que dificilmente poderemos conviver por 
muito tempo com essa situação. 

O desafio do emprego é o terceiro obstáculo 
que precisará ser superado pela política económica 
em 1996, cujas conseqüências para a sociedade 
são as mais preocupantes e exigem toda nossa 
alenção e todo nosso cuidado. É preciso encontrar 
alternativas para a geração de empregos no Pais, 
através da combinação de ações de natureza rnacro 
e microeconõmicas. E, entre as medidas recomen
dadas, a redução do custo da mão-de-obra aparece 
como uma das mais importantes. 

A flexibilização dos benefícios e direitos traba
lhistas em geral, incluindo as indenizações rescisó
rias e a jornada de trabalho, representaria um incen
tivo importante à geração de novos empregos, muito 
embora essas medidas levem tempo para surtir efei
to. A alternativa de curto prazo seria o Governo esti
mular a geração de empregos através do incentivo a 
setores intensivos em mãcrde-obra, como o da 
construção civil e o das pequenas é microempresas, 
o que poderia ser obtido através de maior oferta de 
crédito e concfiÇOes de acesso a financiamentos. 
Nesse sentido, a ampfiação dos investimentos em 
infra~strutura, como estradas, eletrificação, irriga
ção e saneamento básico, entre outros, têm o con
dão de aumentar, não apenas o minero de empregos, 
mas também a própria produtividade global da econo
mia e, conséqüentemente, a sua competitividade. 

Rnalrnente, é preciso não esquecer o papel 
decisivo desempenhado pelo crescimento econômi
co na geração de empregos, para ·o qual é indispen~ 
sável a consolidação da estabilização, através do 
avanço das reformas estruturais. E, nesse ponto, 
chegamos ao núcleo central da questão, para o qual 
a atuação do Congresso Nacional será basilar. 
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A aceleração dàs reformas - noladamente as 
reformas administrativa, tnbulária e da Previdência -
irá possibili1ar tanto a mudança no regime· fiscal 
quanto o aurnenfD da competitividade da economia, 
através da redução do custo Brasil, todos fatores bá
sicos à eslabilidade. Sua postergação, ao contrário, 
só agravará as dificuldades, adiando a oblenção do · 
equlíbrio fiscal, desestimulando a entrada de investi
mentos produtivos externos, pl-essionando o finan
ciamenfD do déficit em conta corrente e rrinando as 
bases da eslabilidade a longo prazo. · 

É preciso que o Congresso Nac_ional, que I'Ul
ca deixou de ouvir os legilimos anSeios do nosso 
povo, atenda à vontade que tem sido manifestada 
através das pesquisas de opinião e vote antes das 
eleições municipais deste ano - portanto, ainda nes
te primeiro semestre - as reformas ref!Ueridas para a 

·consolidação do Plano Real. Será essa a base para 
que possarrios trilhar o caminho do desenvolvimeniD 
econõmico, sem inllação, permitindo que o País res
gate, finalmente, sua imensa dívida social. 

SI% e Srs. Senadores, essas as reflexões que 
venho convidá-los a fazer, quando todas as·atençõ
es se voltam para as perspectivas que se oferecem 
à economia brasileira no ano que se inicia 

Os resultados positivos alcançados alé agora 
não podem nos fazeresqueceros.desaliosquetere
mos pela frente. E tampouco o papel que espera de 
nós a sociedade brasileira, sobre cujos ombros, cer
tamente, recairão o êxito ou o malogro das medidas 
de politica econõmica que serão adotadas ao longo 
de 1 996. Um papel que, tenho certeza, saberemos 
cumprir de modo sereno, firme e decidido, com o 
melhor da nossa capacidade, do noSSo empenho e 
da nossa responsabilidade. 

Era o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado. 

Durante o discurso do Sr.Femando Be
zena • o Sr. T eotonio Vilela Filho, 72 V" #Ce-Pre
sidente, deixa a cadeira da prestiência, que é 
ocq:Jada pelo Sr. Antorio Calfos Vafadares, 
SI.Jl[ente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, por permuta com o Senador Caslldo Mal
daner. 

V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, o Senador 
Fema!Jdo Bezerra acaba de fazer uma colocação 
sobre a qual todos ternos que refletir. Realmente, o 

País precisa ter todas essas preocupações. E, com
plementando - parece até que foi o destino que me 
colocou após o Senador Fernando Bezerra -. trago 
um outro aspecto, uma outra vertente referente ao 
assunfD. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer preli
minar do Relalcr do Orçamento para 1996, Deputa
do lberê Ferreira, aprovado pela Comissão M"ISta de 
Orçamento na oitava reunião extraordinária, ocorrida 
em 24-10-95, explicita: 

"É sabido que a situação financeira da 
União deteriorou-se em. anos recentes com 
o crescimento expressivo das despesas ob
rigatórias e vinculadas. •• 

As receitas administradas pela Secre
taria da Receita FedEm~~, que vinham se su
perando desde 1993, e especialmente a par
tir do segundo semestre de 1 994, com a re
versão do "Efeilo T anzi" - que fazia a corre
ção sempre das dividas -, no segundo se
mestre de 1995 es1ão apresentando ~açõ
es reais negativas em relação ao primeiro 
se~-- · 

-Cumpre salientar que a propOsta de 
Orçamento para 1996, na forma como es1á 
apresentada, oculta o desequilíbrio entre re
cursos e as necessidadés p(blicas, o drásti
co ajustamento fiScal e a incapacidade aluai 
da administração federal de realizar investi
mentos ou mesmo manter em nível satisfa
tório a prestação de serviços plblicos em 
1996-. 

O déficit orçamentãrio implícito na pro
posta de 1996 es1á calculado em R$ 12,5 bi
lhões (correspondendo ao endividamento li
quido do Tesouro- Receitas de Operações 
de CrécfiiD menos despesas com amortiza
ção da divida - podendo crescer, caso rião 
se concretizem as receitas concfiCionadas, 
em mais R$4,6 bilhÕes, perfazendo um total 
de R$17,1 bilhões." 

É rrti1o grave, Srs. Senadores! Haverá, entre a 
receita prevista e a despesa relacionada, um dese
QUilíbrio da ordem de R$17, 1 bilhões. 

A primeird solução pensada pelo Governo, a 
alternativa da via Privatização, teve um desempenho 
modesto em 1995 (25% menor do que o esperado e 
tem contra si dois graves inconvenientes: a sabedo
ria milenar desaconselha vender patrimõnio (capital) 
para aplicar em custeio e as exigências de seguran
ça e transparência do processo implicam, tatalmen-
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te, prazos mais elásticos do que aqueles inicialmen
te previsros. 

Estamos vendo, por exemplo, que o processo 
da Vale do Rio Doce já passou a ser incorporado 
pelo meu Partido como item de discussão para to
mada de posição geral do Partido. 

A previsão otimista do Governo contempla a . 
expectativa de arrecagar R$1 O bilhões, em 1996, 
com a privatização. Como se vê, é uma expectativa 
bastante aquém das necessidades de linanciamen10 
do Setor Público. 

Angustiado com a falta de perspectiVa para o 
impasse das contas públicas, dediquei-me, nesta se
mana, a identificar, preliminarmente, alguns grandes 
g~s de créditos não recebidos, e os números ini
cialmente oferecidos são preocupantes, pela magni
tude da negngência Afinal, trata-sê de. dinheiro do 

· povo. Por outro lado, estamos esperançosos pelo 
volume de recursos que, se cobrados e recebidos, 
permitiriam abater grande parte da dívida púbnca in
terna e/ou dotar de disponibilidade as fontes para in
vestimen1Ds sociais. 

Senão, vejamos: 
O Instituto Nacional de Seguridade Social, 

INSS, tem a receber R$35 bilhões, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, sendo R$25 bilhões dívidas não pa
gas pela iniciativa privada; isso sem contar com 
5.200 imóveis que o INSS tem, dos quais es1á pon
do à venda, este ano, 2.500 e, a leilão, cerca de 
1.1 00, em fevereiro ou março. Vejam V. Exi's: es10u 
falando de dívida a receber: R$25 bilhões do se1Dr 
privado. 

O Banco do Brasil, todos sabem, tem a receber 
R$12 bilhões, dos quais apenas R$4, 1 bilhões, Srs. 
Senadores, são da área privada - 42 mil devedores. 

A Caixa Económica Federal - uma coisa terrí
vel - tem o montante de R$70 bilhões a receber, 
sendo que R$36 bilhões referem-se ao finado Siste
ma Financeiro de Habitação, dos quais R$26 bilhõ
es, provavelmente, não serão recebidos; podem ser 
consideràdos praticamente perdidos .. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores - tem a re
ceber, por intermédio de 1 ,5 milhão de processos, 
R$60 bilhões. 

Pergunto, Srs. Senadores: Qual será o mon
tante de créditos que este Governo tem a receber, 
não por culpa dos aluais ocupantes de Pastas, mas 
pelo descaso, pela má cobrança durante todos es· 
ses últimos períodos? Nesses casos, o montante 
das dívidas não recebidas é superior ao valor da dí
vida pública interna ou externa 

É claro que todo esse montante não é líquido e 
cerro, que uma grande parcela dele vai ser retirada, 
mas é muito dinheiro, é muito mais do que precisa o 
Governo, e não O$laríarnoS no atrOpelo de venqer 
empresas que poderiam continuar como pabirnônio 
do povo. 

Ora, não se pode tolerar a manutenção desse 
tripé perverso a sangrar o conbibuinte ad infinitum: 
esquemas atuariais que condenam o sistema à iri
solvência, política de juros irresponsável que trans
forma o fabuloso patrirnônio das estatais e penali
zam Estados e Municípios. • 

Enfim, face ao aumen1D da dívida pÚblica fede
ral e à postergação da contrapartida tributária. esta
mos, também pela ausência de fonte de financia
men10, condenados a sofrer déficit quando temos di
nheiro a recebler. 

Os números apresentados são eloqüentes, fa
lam por si. Está na hora de mud'!l'. A inadimplência 
intencional incorporou-se à prática dos cidadãos. 
Podem ser listadas dúzias de procedimentos que re
sultam em evasão das contribuições devidas e na- in
capacidade de recebirnen10 de dívidas vencidas pelo 
Governo. cujas causas são as mais variadas. -

O sistema previdenciãrio é ilustrativo. Vejamos: 
Causas legais: · 

a) Há uma grande confusão, complexidade e 
inadaquação na legislação previdenciãria, provocan
do continuada contestação judicial; 

b) Há falhas quanto à cominação de penalida
des. Há um sentimento difuso de impunidade gene
ralizada, e as medidas coercitivas previstas na legis
lação vigente são frágeis e inadequadas; 

· c) Há também a interpretação restritiva da le
gislação sobre sigilo bancário e fiscal; 

d) Há uma carga previdenciãria excessiva em 
detenninados segmen1Ds da economia; 

e) Há renúncias de receitas, imunidades e 
isenção em muitos casos. 

Causas administrativas nos Poderes Executivo 
e ..!udiciãrio: 

a) Há ainda deficiências do INSS (descontinui
dade administrativa, ineficiência gerencial, falta e 
inadequação de recursos humanos, materiais e tec-

• nológicos, inconsistência dos cadastros de pessoas 
jurídicas, ineficiência da fiscanzação, da cobrança e 
da apiicação de penalidades. morosidade na solu
ção de processos administrativos fiscais. morosida
de dos processos de execução fiscal. 

Antes de concluir, gostaria de registrar que a 
oporiunidade de se retirar do discurso essa situação 
de negligência pode estar começando a despontar 
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no horizonte, mediante a atuação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, onde o Procurador-Ge
ral, Dr. Luiz Carlos Sturzenegger ordenou e deu iní
cio a investigação que envolve 1,5 milhão de proces
sos de inadimplência. Vale aduzir que essa é uma 
iniciativa pioneira na história da instituição, que eslá 
a merecer nosso reconhécimentri. 

A solução vislumbrada, Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, presume urna' •operação pente fino• 
em todos os créd~os pendentes e exige firme vonta
de política. 

Finalmente, gostaria de colocar à reflexão des
ta casa a possibilidade de contralils de gestão com 
o se1or privado, para cobrança e execução dos débi
tos, a exemplo do que ocorre em países do Primeiro 
Mundo - os Estados Unidos estão fazendo isso, e o 
Canadâ idem. Enfim, só receberâ percentual do que 
se tem a receber se cobrar e se, realmente, colocar 
a mão no dinheiro. 

Até ouvi uma piada em relação a isso: "Claro 
que não se vai receber esse montante, uma vez 
que são procuradores; se eles recebessem com efi
ciência não seriam chamados de procuradores, se
riam chamados de achadores ou recebedores, mas 
nunca procuradores. Então, enquanto forem procu
radores, não vão achar facilmente•. E isSo· parece 
ser verdade, porque são mais de R$130 bilhões de
vidos pelos vârios setores, e o Governo· rião conse
gue recebê-los. . 

É preciso que façamos como os países do Pri
meiro Mundo, onde o respeilo ao cidadão recomen
da um mínimo de rigor, decência e seriedade no tra
to da coisa pública e onde o Erârio não Vi.ve,expos1o 
a saques diutumos propiciados por lnã-té:inco~ 
tência e certeza da impunidade. 

Muoo obrigado, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Se
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade, por cessão do Senador Josaphat Marinho. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, ttanscorrem 50 anos desde a fundação, 
em 1 o de janeiro de 1946, do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Senac, motivo pelo qual 
ocupo neste momento a atenção de V. Ex% no inb.i
to de marcar nos Anais deste SPnado Federal a pas
sagem do cinqüentenârio dessa instituição, que nu.i
to tem contribuído para a consolidação da economia 
nacional a partir de suas alividades de qualificação 
da nossa mão-de-obra. 

Criado com a finalidade de preparar e capac~ 
mão-de-obra especializada para as ocupações do 

se1or terciário - comércio e prestação de serviços -, 
o Senac procura suprir as deficiências do ensino re
guiar que, até hoje; pelas suas próprias característi
cas, não é capaz de responder, de forma imediata, à 
carência de mão-de-obra qualificada, especialmente 
na aluai conjuntura económica, quando a qualifica
ção é de importãncia fundamental para a integração 
do cidadão no mercado de babalho. 

Nesses cinqüenta anos de alividades, o Senac 
tem-se constituído em verdadeiro laboratório de tec· 
nologia educacional, especialmente no campo da 
fomtação profissional. Em função disso, as ações da 
instihição jâ atingem, em todo o Pais, 1.700 Municí-. 
pios, proporcionando o atendimen1o de 1 ,4 milhão 
de pessoas, em cursos minisbados em diversos ní
veis, do supletivo à pós-graduação, conservando 
sempre a identidade para a qual foi criado e tendo 
em vista sobretudo a qualidade do. ensino e da for
mação profissional. 

Mantido com o recolhimento compulsório do 
empresariado, no percentual de 1% sobre a folha de 
pagarnen1o de seus empregados, o Senac, ;através 
de seus Centros de Formação Proli"5ional, das Uni
dades Móveis, da Educação a Distância, ciOs Pro
gramas de Capacitação nas EmpresaS e das 'Empre
sas Pedagógicas, tem demogstracjo que é possível 
aluar na formação profissional, abavés de recursos 
racionalmente empregados e com programações 
que projetem as reais nécessidades do mercado. 

Indicativos de dados da insti!Ução, Sr. Presi
dente, apontam para um acelerado processo de 
crescimen1o e ampliação de sua área de abrangên
cia, visto que, a nível nacional, o Senac possuía, até 
o final do ano passado, 716 escolas, entre elas 3 ho
téis, 21 restaurantes, 58 salões de beleza e 2 pos1os 
de gasolina, todas estas unidades funcionando com 
aulas práticas e atend'mento à comunidade. 

Caso se proceda a uma anâlise mais minucio
sa do sistema de formação profissional em nosso 
Pais, constatar-se-é que, possivelmente, nenhuma 
outra instituição, inclusive no se1or pCtllico, desen
volve ações da amplitude das que são desempenha
das pelo Senac em todo o território nacional. 

Em que pese todo o esforço que vem sendo 
despendido pela insmuição, o sistema SENAC/SE
NAVSESI e SESC passa hoje por rnomen1os de 
apreensão e reserva quanto às reformas que se pre
tende implantar no sistema de contribuições destina
das à sustentação dessas entidades. 

Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, chamo 
a atenção de V. Ex"s para o fato de que, a pretexto 
de se aliviar os custos do se1or produtivo, principal
mente no que se refere à remuneração de recursos 
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humanos, postula-se atualmente a desvinculação da 
contribuição empresarial, incorrendo-se assim no ris
co de um grave equívoco, principalmente se não lo
rem levadas em conta outras formas alternativas de 
aUtogestão do trabalho que vem sendo desenvolvido 
atualmente pelo sistema de formação profissional do 
Senac. 

Hã que se ponderar, portanto, pela preserva
ção e fortalecimento do Senac como forma de rever
ter o triste quadro que coloca nossa mão-de-obra 
corno uma das menos qualificadas e pior remunera
das em todo o mundo. 

Reflexos dessa situação adversa podem ser 
destacados na última pesquisa realizada pelo Diee
se (Departamento lntersindical de Estatísticas e Es
tudos Sócio-Econõmicos), referente aos níveis de 
desemprego, que contrastam com a

4
situação de es-

. tabilidade econõmica pela qual passa o- País atual-
mente. . . 

Os dados levantados pelo Dieese registram, 
em novembro do ano passado, um significativo 
crescimento dos níveis de desemprego em todos 
os setores da economia, fato inédito naquele mês, 
tradicionalmente de economia aquecida desde 
1985. A pesqt.isa mostra ainda que, analisados os 
indicadores de todo o ano de 1995, aumentou o 
contingente de trabalhadores sem carteira assina
da e, portanto, excluídos ·do sistema previdenciãrio 
estatal, concorrendo assim para uma economia 
fragilizada, onde a carência de mão-de-obra espe
cializada é uma constante. 

Urge, portanto, Sr% e Srs. Senadores, que o 
Poder Público assuma, juntamente com o setor pri
vado, a responsabilidade de respaldar ações e envi
dar esforços no sentido da formação, capacilação e 
qualificação de nossa mão-de-obra, de modo a per
mitir o fortalecimento da economia brasileira num ce
nãrio internacional que se mostra cada vez mais exi
gente e seletivo. 

Assim, é de se louvar o trabalho desenvolvido 
pelo Senac nestes últimos 50 anos em nosso Pais, 
mencionando-se ainda outras iniciativas que vêm 
sendo desenvolvidas visando a qualificação da mão
de-obra brasileira, como, por exemplo, o trabalho 
realizado por instituições religiosas, como "A Mão 
Cooperadora•, dirigida pelo Pastor Edgar, com suas 
atividades no Município de ltaituba, ou o "Centro 
Profissionalizante Pedro Arrupe•, dirigido pelo Padre 
Pietro Colzani, obra da Kolping do Brasil, em Mara
bã, ambas no meu Estado, todas elas com um ex
traordinãrio alcance social, na medida em que per
mitem a capacitação de recursos humanos através 
dos diversos cursos de formação profissional ofere
cidos a um público-alvo formado, em sua quase teta-

lidade, por menores carentes e pelos chamados 
"meninos de rua•. São entidades não governamen
tais que fazem, por senso humanitário, o que seria 
obrigação do GaveTo fazer. 

Saúdo, portanto, Sr. Presidente, os 50 anos do 
Senac, fazendo eco ãs vozes que se espalham por 
todo este País, extemando o meu entendimento de 
que a superação das distorções em nosso setor pro
dutivo, refletida nos aspectos de ocupação e valori
zação de nossa população e<:Onomicamente ativa, 
"imprescinde" da execução de ações concretas vol
tadas para a qualificação de nossa mão-de-obra, tor
nando-a apta a enfrentar os desafios dos mercados 
nacional e internacionaL 

Ressalto ainda a necessidade de se fortalecer 
as escolas técnicas federais em todo o País, tam- · 
bém com cursos profissionalizantes, destinando a 
elas mais verbas no Orçamento da União. 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Valada

res) - Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
próximo orador inscrito. 

S. Ex~ terã 20 minutos para fazer o seu pro-
nunciamento. · 

O SR; PEDRO SIMON {PMDB-RS. Pronuncia : 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, creio que o as
sunto abordado aqui pelo ilustre Senador do Rio 
Grande Norte e tambérri Presidente da Confedera
ção Nacional das Indústrias é o grande assunto do 
debate e da discussão que temos hoje, no BrasiL 

Trago aqui uma manifestação do Ministro da 
Agricultura, uma pessoa que me parece insuspeita, 
porque pertence aos quadros do atual Governo e 
pertenceu aos quadros do Governo anterior, como 
Ministro da Indústria e do Comércio, era Presidente 
de banco e é Presidente de banco .. 

Quero fazer justiça ao Sr. Andrade Vieira, pois 
S. Ex& defende essa tese há longo tempo. No Gover
no do Sr. Itamar Franco, participei de vãrias reuniõ
es com Ministros, nas quais o Sr. Andrade Vieira dis
cordava frontalmente dos Ministros da ãrea econõ
mica, dos Presidentes do Banco Central e do Banco 
do Brasil, dizendo que a política de juros altos era 
absurda, incompatível com a realidade brasileira e 
trazia sérios prejuízos à economia nacional. 

Era uma posição interessante, porque se tratava 
de um Presidente de banco, e é uma posição interes
sante, porque se tratava, ontem, do Ministro da Indús
tria e do Comércio e, hoje, do Ministro da Agricultura 

A manchete do jornal de ontem chama aaten-_ 
ção: Ministro enfrenta Fazenda e Banco CentraL Diz 
o Sr. Andrade Vieira que se pratica uma política de 
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juros abusivamente allos, que se cortou o créãdo, e 
esses juros allos do Banco Central, por meio de ins
trumentos monetários, inviabifJZOu todo e qualquer 
tipo de crédito para a agricultura 

Acusa o Ministro da Agricultura que a safra 
deste ano será 8% iriferior à safra do ano passado, 
sendo responsáveis por Isso os juros altos. 

Isso diz o Ministro da Agricultura, e usa urna 
frase que, na boca do Sr. lltfer do PT, tudo bem; 
mas na boca do Ministro da Agricultura, Presidente 
de Banco, chama a atenção. 

A insolvência foi generalizada No sefor rural, é 
mais grave, porque o produfor vende apenas uma 
vez no ano. 

Outra frase do Ministro da Agricultura: "Há 15 
anos, sou um crítico da política de juros e da política 
econômica do Brasil. O País tem que ter uma políli
ca econõmica que contemple urna taxa de cresci
mento de 6% a 8%". 

E faz uma análise de algo que entendo ser 
muifo irnpof1ante: ele acha um absurdo, o Sr. Presi
dente do Banco Bamerindus, Ministro da Agricultura, 
a política do Governo de querer, hoje, diminuir os 
nossos bancos de 300 para 150. Diz ele: "Por que 
só 150 no Brasil, se, na Argentina, onde a economia 
é infinitamente menor do que a nossa, há 300 ban
cos? E pode lê-los". 

Não sou admirador do Sr. Ministro da Agricultu
ra - o Sr. Requião fique tranqÜilo, o meu querido 
amigo Requião. Mas creio que é importante trazer à 
Casa o seu pensamento. 
· Sou testemunha quando ele diz que o Real não 
é de hoje, era de ontem. Isso ele djzia no Governo 
Itamar Franco. Agora ele chama o Banco Central de 
gente inexperiente. 

Claro oue discordo quando ele diz que o Ban
co Central aQiu certo ao criar o PROER. Creio que 
o Banco Central agiu errado ao criar o PROER -
numa sexta-feira, por medida provisória, numa ma
drugada; não soube de nenhum jornal que tivesse 
publicado uma notícia sobre a necessidade de 
criação do PROER. Os agricultores e os Deputa
dos reuniram-se durante meses a fio, numa guer
ra, para conseguir crédHp P.ara a agriclitura Con
seguiram, e não levaram; o Governo concedeu, 
mas o Ministro da Fazenca não liberou o dinheiro. 
Entretanfo, os homem' JO PROE:R, na madrugada, 
conseguiram. 

Agora, entro numa seara .que não é minha; en
tro no terreno do PSDB. Mas posso falar, porque foi 
Ministro do Governo a que pertenci o Ministro Giro 
Gomes. S. Exª faz, na imprensa de hoje, uma série 

de afirmativas da maior seriedade. E, assim como o 
Ministro da Agricultura, S. Ex" acusa o Banco Cen
tral de coisas sérias. 

É verdade que o Sr. Antonio Carlos Magalhães já 
fez w:o osa;:OOs semelhantes, mas me parece que já 
não está Ião entusiasmado em relação àquelas afirma. 
tivas. Mas o Ministro da Agricultura e o Sr. Giro Gomés 
desde o início têm a mesma posição em relação aos 
problemas graves que estariam existindo. 

Em primeiro lugar, a questão dos bancos. Eu 
era Deputado Estadual, na época áurea da Revolu
ção, quando o Governo decidiu: •o Brasil tem banco 
demais, tem que fechar". E cometeram um crime! 

Encontra-se à mesa, ao lado de V. EXª na Pre
sidência, o extraordinário Senador do Rio Grande do 
Sul e do Brasil, Senador José Fogaça. Os bancos do 
Rio Grande do Sti eram dos mais correioS, dos mais 
tradicionais do nosso País. T anfo que se diz que 
eles não tinham competência de banquéfro, porque 
não tinham como objetivo ganhar dinheiro. Eram 
carteiras de crédoo com muita dignidade, tipo o Ban
co da Província, o Banco de CrédUo Agrícola e In
dustrial e o Banco Industrial do Comércio. O que ha
via de mais sólido, de mais tranqüilo e de maiS firme 
no Brasil eram aqueles bancos. Mas o Governo exi
giu: "Não podem continuar". Criaram, então, o Ban
co Sul Brasileiro. 

O que eles fizeram no Rio Grande do Sul foi 
uma maluquice! Três bancos que caminhavam ex
cepcionalmente bem se fundiram em um. Minha ter
ra, Gaxias, passou a ter 6 agências de banco com 
prédio próprio. Terminou quebrando o banco. 

O Governo exigiu: "deve-se concentrar, temos 
que 1er grandes bancos porque grandes bancos au
mentam o trabalho, diminuem o custo e o lucro vai 
ser maior porque o custo será menor". 

Com isso, houve quebra de banco, fechamen
tos e ~iões de bancos. O que aconteceu então? Hã 
o sistema dos grandes bancos, que estão funcionan
do desenvolvendo-se e levando as coisas adiante. 

' Vem, então, o mesmo Banco Central, que exi
giu o fecharnenfo dos bancos para que houvesse 
grandes aglomerados, e diz: •o negócio é abrir ban
co à vontade, é liberar a criação de bancos". 

Criaram-se bancos, então, escandalosamente -
não sei se o termo é esse; retiro-o -, ridiculamente -
não sei se o termo é ridículo-. fantasmagoricamen
te, por lodos os canfos do Brasil. Não era mais ne
cessário licença, e o cidadão s6 pegava a carta-pa
tente sem nem registrar a sociedade anõnima: reu
nia as pessoas e registrava. E não faz muito tempo; 
faz um par de anos que iSso aconteceu. O Governo, 
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através do Banco Central, liberou para que se crias
sem bancos à vontade. 

Eis que, de repente, voltou o banco e disse: "o 
negócio é fechar banco, é concenl!ar. O negócio são 
grandes bancos". 

Nesse caso, es!Ou de acordo. Não podemos di
zer que os amigos do sanco Central são inexperien
tes, porque inexperiente é o que não tem experiên
cia. Talvez o termo sej~ um pouco mais grave· com 
relação ao que eles vêm fazendo. 

O Sr. Roberto Requiao - Permite-me V. ExO. 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 
O Sr. Roberto Requiao - Senador Pedro Si

mon, adazindo aos dados levantados por V. Ex'-, eu 
incluiria uma análise sobre o sistel11l! bancário norte
americano. São mais de 4 mil banCQs ·nos Estados 
Unidos e, afinal de contas, o banco não pode ser um 
cartório de manipulação de linhas públicas de crédi
to. Deve ser um instrumento de desenvoMmento, e 
a concentração do capital de um pais, em meia dú
zia de bancos, elimina. certamente, a possibilidade 
de acesso ao crédito da pequena e média empresa. 
que são responsáveis por mais de 80% dos empre
gos oferecidos no Brasil hoje. Quanto à minha opi
nião sobre o Ministro da Agricultura, Senador Pedro 
Simon, tenho comigo a impressão, quase a certeza, 
que de agricultura mesmo S. ExO. não entende nada. 
Mas nunca vou poder me certificar desta opinião, 
porque quero conceder ao Ministro da Agricultura a 
dúvida. Com esta equipe econômica e esta política 
de juros, nunca saberei se o Ministro José Eduardo 
Vieira entende alguma coisa·de agricultura, porque 
ninguém poderia conduzir uma política agrícola séria 
que seria necessariamente incompativel com a ad
ministração financeira do País. Na minha terra, no 
Paraná, os velhos colonos italianos têm uma visão 
muitc triste dos banqueiros. Não é a visão técnica e 
racional da importância dos bancos no crescimento 
econômico do País. Desde pequeno, a minha avó 
italiana me convenceu que o banqueiro é o "rabo de 
fogo do Satanás na Terra•. É a educação catór~ca 
fundamentalista. a visão do pecado· relacionado à 
usura e aos juros. Creio que podemos ter uma visão 
mais modema. mas vejo paradoxos que, talvez, nem 
Miguel de Unamui\o pudesse dar forma nas opiniões 
do banqueiro José Eduardo de Andrade V~eira. Se 
não lhe serve a política econômica do Ministério, por 
que S. Exª. de uma vez por todas, não toma pública 
essa insatisfação, voitando ao Senado da Repúbli
ca? Não consigo entender esse apego ao cargo pú
blico que faz com que críticos da política do Governo 

permm1eçam dentro dele, mesmo quando_ a imper
meabilidade da política econômíca é tão grande às 
críticas, que elas necessariamente são feitas fora 
porque se tomam inviáveis dentro do Governo. Mui
to obrigado a V. E#, nobre Senador Pedro Simon: 

O SR. PEDRO SIMON • Nobre Senador, não 
concordo com V. Exª, mas quero apenas contar 
aquela anedota que todos conhecemos. Diz-se que 
Deus e o diabo resolveram fazer um entendimento: 
"Se lã no mundo, todo mundo está se reunindo, es
tão todos sentando-se à mesa. caiu o Muro de Ber
lim, o mundo está abrindo as fronteiras, não é lógico 
que nós não conversemos. • Então, resolVeram fazer 
a conversa e, nesse entendimento resolveram fazer 
uma ponte. 

O Sr. Roberto Requilio - É a ponte · entre o 
céu e o inferno. 

O SR. PEDRO SIMON - Exalo. Resolveram f&. 
zer a ligação entre o inferno e o céu. Todos sabem o 
que aconteceu: o diabo deveria fazer uma metade, e 
Deus, a outra. Marcaram para assinar o contrato ao 
final de 30 dias. Deus, no céu, procurou um emprei
teiro e um banqueiro- o banqueiro para financiar, e 
o empreiteiro para construir. E o diabo, no inferno, 
fez o mesmo. Passados os 30 dias .... 

A Sr!- Marina Silva- Permite V. Ex'- um aparte? 

OSR PEDRO SIMON- Corx:ec1o o ~a V. Ex'
A Sr"- Marina Silva-~ Já que tiveram que fazer um 

acon:b, não havia uma empresa integradora por lã? 
O SR. PEDRO SIMON- Chegada a hora, festa 

no lado de baíxo, silêncio no lado de cima. Eslava lã 
o diabo com uma série de empreiteiros e banquei
ros. Inclusive fizeram urna empresa, essa de que V. 
Ex'-, Senadora, está falando. Deus, envergonhado, 
não foi; mandou um emissário. Perguntedo sobre o 
que houve, respondeu: "Não encontrei nenhum ban
queiro e nenhum empreiteiro para fazer a minha 
parte.• A meu ver, é uma injustiça. porque eu res
ponderia: "Hoje não sei, mas daqui a 40, 50 anos, 
quando eu morrer, o Deputado Ponte, que tenho 
certeza que é um empreiteiro, terá condições de fa. 
zer a sua parte. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Pedro 
Simon, na dúvida, no presente caso, vamos colocar 
o Ministro Eduardo Vieira no purgatório. 

O SR. PEDRO SIMON - No caso do Ministro 
Eduardo Vieira aconteceu al§o interessante. Eu, 
quando era Líder do Governo, fiz uma viagem com 
S. Ex", que era Ministro da Indústria e do Comércio. 
O então Ministro contou-me sobre sua fazenda no 
Paraná.. ·· 
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O Sr. Eduardo SUplicy - Pennite-me V. Ex" 
umaparle? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Se
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Eu eslava queren
do saber o final da piada V. Ex" ainda não acabou 
de contar, e fiquei interessado em saber. 

O SR. PEDRO SIMON - Não saiu a ponte, 
porque não se encontrou nenhum banqueiro e ne
nhum empreiteiro no céu. Deus não pôde fazer a 
metade que lhe foi destinada, não assinou o con
trato, porque enquanto .o diabo .tinha centenas de 
empreiteiros e banqueiros, do lado de lá não apa
receu nenhum. 

() SR. EDUARDO SUPLICY - Parece que o 
Senador Roberto Reqlião ainda..sabe o comple-
mento da piada · 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Não, Senador, 
a observação que posso fazer é que talvez no céu 
se encontrasse uma empresa integradora, dadas 
as ligações da ESCA com a Uder. 

O SR. PEDRO SIMON - Continuando, nessa 
viagem, o Sr. Andrade Vieira, Ministro da Indústria 
e Comércio do Governo anterior, contou-me o ex
traordinário desenvolvimento das pastagens, da 
produção agricola no Paraná. Fiquei impressiona
do com a capacidade, o tempo e a quantidade do 
abate em relação ao Rio Grande do Sul. O gado 
leiteiro apresentava maior produtividade, a agricu
tura era igualmente mais produtiva 

Chegando ao Rio Grande do Sul, .numa reu
nião com agricultores do Estado, perguntei se eu 
teria que receber aula de compel§ncia do Paraná, 
que estava produzindo mtito mais que o Rio Gran
de do Sul. Disse-lhes que teriam que me explicar, 
porque não havia lógica nisso. 

Eles me responderam: •!:: muito fácil. O pr~ 
blema é que o Ministro Andrade Vieira aplica na 
agricutura o lucro do seu banco. No fim do ano, 
ele aplica parte do lucro do banco na agricultura, 
Nós pegamos o que ganhamos na agricultura para 
pagar os juros ao banco de S. E#. • 

Essa é a diferença entre o fazendeiro que 
tem uma fazenda para se divertir e o produtor que 
precisa pagar os juros tirando recursos da fazen
da Talvez a experiência do meu querido amigo 
Andrade Vieira seja a de um banqueiro produtor. 
Nesse caso, é mais f"'::i!, porque pode aplicar par
te dos lucros. 

O Sr. Ciro Gomes faz uma afirmação da 
maior seriedade. O Sr. Ciro Gomes, ex-Governa
dor; ex-Prefeito de Fortaleza, o hOmem que conti-

nuou a obra daquela trinca- que é o nosso Senador 
Beni V eras,. o Sr. Tasso Jereissatti e S. Ex"- ex-Mi
nistro da Fazenda, chamado pelo Presidente Itamar 
Frmco em hora s;lramática, e que, em um final de 
campanha, teve uma infeliz presença. É um homem 
de bem, um homem sério, mas infeliz nas declaraçõ
es que apareceram na imprensa De repente, por 
esse motivo, S. Ex" teve de sair, e teve que se en
contrar um nome que não desse aos adversários 
condições de crescer em virtude de uma frase dolo
rosa, que, se não me engano, referia-Se ao fato de 
se pagar ágio de automóvel e ser etário. 

O Sr. Ciro Gomes fez·o seu papel, fez a sua 
parte, mas vem e faz declaração corno esta: "Ciro 
denuncia corrupção no Governo. • 

Quando eu era Uder do Governo, o Senador 
AntOnio Carlos Magalhãés fez uma declaração 
como essa, ou seja, que havia ministro corrupto. O 
Presidente Itamar Franco convidou. o Senador An
tonio Carlos Magalhães para ir ao Palácio do Pla
nalto, na presença de toda imprensa, e ~izer ~ 
quem se tratava. f 

Sou fã do Presidente Fernando l!lenrique 
Cardoso.-Votei nele, gosto dele. Por enquánto não 
me arrependi de não ter votado no Sr. Lula, mas 
confesso que já fui mais firme do que sou hoje 
nesse nã~rrependimento. 

Votei no Lula e não votei no Collor, e nunca 
me arrependi. Dei graças à Deus por ter votado 
no Lula Votei em Lott e não votei em Jânio Qua
dros. Votei, amargurado, !lm Lott - eu era um 
guri. Amargurado, porque Jânio Quadros empol
gava-me. Eu era do PTB, e conversando com 
Lott senti ali um homem sério, um homem res
ponsável. No entanto, no meio da campanha ele 
foi tão infeliz nas suas declarações, e o Sr. Jànio 
Quadros foi tão brilhante! Mas votei em Lott e 
votei com raiva Mas não me arrependi; ficou 
provado que se o Sr. Lott tivesse ganho, a Histó
ria do Brasil seria diferente. Se o Sr. Lula tivesse 
ganho, a História do Brasil seria diferente com 
relação ao Sr. Collor. 

Repito: considero o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso um homem de bem. Fiz uma análise, Sr. 
Presidente. Eu disse, na terça-feira, que o Sr. Mit
terrand era o maior estadista e que eu não saberia 
dizer quem ficaria no seu lugar. Há 20 dias, em 
entrevista, perguntaram-me: - qual era o maior es
tadista hoje, vivo, no mundo? Respondi: - Mitter
rand. Acrescentaria o Papa, mas talvez ele não 
seja um esU!dista. Do ponto de vista político é o 
Sr. Mitterrand. - ·-
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Hoje se me perguntassem qual é o Presidente 
da ReplbiTca mais preparado para o cargo, eu diria 
que é o Sr. Fernando Henrique Cardoso. Se olhar
mos para o Presidente dos Estados Unidos veremos 
que ele está começando; ele saiu de um es1adozi
nho insignificante, que não tem nenhuma presença 
nacional, onde ficou 1 6 anos Governador sem ne
nhum destaque; ele recém está começando. Se 
olhannos para a lnglate"lrt!, o John Major ainda está 
vivendo à sombra da Margaret Pode-se transformar, 
pode vir a ser uma Margaret, mas, na verdade, ain
da não. Se olharmos para a Rússia, coill;tdinha, é 
uma fase cruel, prefiro até não analisar. Se olharmos 
para a Espanha, temos a figura de uma pessoa bri
lhante. Assisti a um pronunciamento do Sr. Felipe 
Gonzáles no COngresso Espanhol; acho-o fantásti
co, mas, está vivendo uma hora difícil. Acho que o 

· Senhor Fernando Henrique Cardoso é· um homem 
extraordinaiiamente preparado, extraordinariamente 
capaz. é um homem sério. Não sei de quem se cer
ca o Senhor Fernando Henrique, qual o estilo de 
Sua Excelência fazer as coisas. Falo como amigo .do 
Senhor Fernando Henriq·ue Cardoso. Uma manchete 
como esta que aparece no Correio Braziliense tem 
que ter resposta: "Giro denuncia corrupção no Go
verno", e aponta casos. Ele aponta o caso da Andra
de Gulierrez com a empresa ELETRONORTE, onde 
diz que o Sr. José Samey foi quem teria - vejam V. 
Ex% que estou usando o verbo no condicional - indi
cado o Presidente da B..ETRONORTE, que só foi 
demitido porque deu muitas vezes mais do que de
via, e o Sr. José Samey seria quem teria nomeado o 
atual Presidente que ontem assumiu. 

Primeira manchete: "Ciró" denuncia corrupção 
no Governo•; segunda manchete: "FHC tem parcela 
de culpa"; terceira manchete - até parece do Antonio 
Caries, mas não é-: •se não é flor que se cheire". 

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais do 
que acabei de ler, porque espero que o Senhor Pre
sidente da República responda a essas acusações. 

Senhor Fernando Henrique, Vossa Excelência 
tem uma longa credibilidade, comparo-o ao PMDB. 
O PMOB foi o Partido da resistência, da luta; foi o 
Partido que garantiu a democracia e a liberdade. 
Houve um momento em que todas as Uderanças es
tavam no MOS- e aqui estão os Senadores Eduardo 
Suplicy, Anlonio Carlos Valadares e Josaphat Mari
nho -, porque era ARENA ou MOS. O MOS, então, 
acumulou, perante o povo e a sociedade, um cabe
dal de !'restígio, eu diria, de "barras de ouro" de cre
dibilidade fanlástica. O PMDB era o patrimônio na
cional! Mas, em determinado momento o PMDB pa
rou e só foi gastando o seu capital e a sua credibili-

dade. E houve um momenlo até em que a credibifi
dade não morreu, mas o Partido se desgastou, 
quando, infelizmente, colocou o Dr. Ulysses candi
dato em uma hora. que não era a sua, porque o DJ. 
Ulysses não tinha culpa nenhuma. Mas o PMDB, 
com um pé no Governo Samey e o outro na Oposi
ção fez com que o Dr. Ulysses fosse considerado 
culpado disso, e o povo não aceitou. Cinco anos de
pois, o PMDB, ainda abusando da sua credibilidade, 
do seu patrimônio, colocou o Sr. Orestes Quércia 
candidato a Presidente da República. Aí o povo deu 
a resposta! 

O Senhor Fernando Henrique tem uma credibi
ITdade total. É um homem digno, sério, de caráter. 
Coloco as minhas duas mãos no fogo pelo que rep
resenta, pela sua biografia, pela sua história, e que 
quer resolver os problemas do Brasil, está interessa
do. Sua Excelência tem esse patrimônio. Mas uma 
manchete como esta corrói. Sua .Excelência tem a 
obrigação de dar uma resposta. 

Sr. Presidente, quando V. Ex", ontem, reafir
mava o pédido para se convocar o ex-Presidente do 
INCRA. eu votei com V. Ex" e dísse o motivo. Esse
cidadão á!Zendo que saía porque linha estado no 
Governo combatendo a corrupção; ele tem que vir 
aqui falar. Estranhamente, o Governo, que deveria 
insistir para que ele viesse falar, vo1ou contra. E o ci
dadão que saiu a!irando, .ãiZendO que saia do Gover
no, que era demitido do Governo porque tinha lutado 
para combater a co~. se nega a vir aqLi para 
que possamos lhe perguntar se isso tinha alguma coi
sa a ver com o Governo do Senhor Feman::lo Henrique 
ou com a pessoa do Sr. Fernando Henrique. 

Volto a dizer, errou o Senhor Fernando Henri-
que Cardoso, quando extinguiu a CEI - Comissão 
Especial de Investigação - criada pelo Governo Ita
mar Franco; errou o Senhor Fernando Henrique Car
doso, quando enviou aqueles quaren!a processos 
que o Govemp Itamar Franco tinha mandado apurar 
se havia irregularidades ou não, mas que foram le
vantadas. Mandou por decreto os projelos ao Minis
tério da Justiça, mas, na verdade, foram para una 
·gaveta do Ministério da Administração. Erra o Se
nhor Fernando Henrique Cardoso, quando não cria 
um selor para cuidar disso; erra o Senhor Fernando· 
Henrique Cardoso, quando, no caso da pasta .cor
de-rosa, quer saber quem foi o aulor do vazamenlo 
da informação. Eu quero saber - vou entrar com um 
requerimento para o Presidente da Federação dos 
Bancos - quero saber se ele mandou oficio só para ó 
Presidente do Banco Económico ou se ele !ambém 
enviou ofícios para os Presidentes dos Bancos Na-
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cional. Bamerindus. Bradesco. além dei presiden1eS 
deowros~~ i 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. ex;< 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro Si
mon. V. ex;< faz um alerta ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. em queraovotou e em quem de
posita a sua confiança. Acredito que isso é,' da 
maior relevância O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso ~ passando por um processo decisivo 
da sua gestão presidencial neste episódio do , SI
V AM. Se porventura é intenção do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso convencer este ou aque
le Senador a votar o projeto de resolução que per
mitirá o financiamento do Projeto..SIVAM em fun
ção de outras ações. como começam a dizer os 
jamais que alguns Senadores estariam modifican
do a sua postura de querer investigar até o fim o 
assunto por que se está resolvendo. seja o caso 
de uma institúção financeira. seja outro problema 
de natureza politica. ai então. o maior perdedor, e 
V. ~ faz o alerta corretam ente. será o próprio 
Presidente Fernando Henrique Cardóso; será o 
seu Governo que será manchado. e gravemente. 
E este alerta que o companheiro de Partido do 
Presidente, o ex-Governador Ciro Gomes, está fa
zendo deve ser visto com este sentido pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Não querer 
ouvir aqui o Sr. Francisco Graziano. tido como ho
mem correto. que saiu dizendo que lutou pam que 
se evitasse a corrupção no seio do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, é uma atitude que os Li
deres do Governo precisam repensar. e V. Exl' fala 
com a experiência de ex-Líder do Governo. Há in
dícios claros de que a empresa ESCA esteve rela
cionada à Raytheon. Aliás. Senador Pedro Simon, 
hã uma notícia nos jornais de hOje de que há no 
Senado Federal representantes da Ray!heon que
rendo conversar com os Senadores. Hã uma noti
cia até de que o próprio Senador Ramez Tebet. 
Relator do Projeto SIVAM. perguntou ao Presiden
te da SupercorTissão., Antonio Carlos Magalhães. 
se S. ex;< deveria ou não recebê-los. Faço aqui 
uma sugestão: se os representantes da Raytheon 
querem conversar com os Senadores. que o fa
çam abertamente. perante á Supercomissão. E 
que também se dê oportunidade à Thomson; que 
não se tenham conversas que não sejam abertas 
sobre um caso tão relevante e importante quanto 
este. porque estão por se gastar US$2.8 bilhões 
ao longo dos próximos 15 anos, dinheiro do povo 

brasileiro para o Projeto do Sistema de Vigilância da 
Amazônia Então. nada pode ser decido sobre este 
assunto, senão coin absoluta transparência E owro 
fato importante. Ao mesmo tempo em que nós. Se
nadores - com a Posição contrária de V. ~. que 
acompanhei - definíamos o dia 7 de fevereiro como 
prazo para a tomada de decisão da Supercomissão, 
com base na afinnação de que teríamos o parecer 
do Tribunal de Contas da União sobre o relatório en
viado pelo Ministério da Aeronáutica. o Ministro-Re
lator Adhemar Ghisi dava entrevista à Imprensa, 
após exarTinar os documentos do Ministério da 
Aeronáutica. dizendo que precisava ainda· de três 
meses para dar o seu parecer mais completo para o 
Senado Federal. O Senador Antonio carJos Maga
lhães disse, ao saber disso, que ainda falaria com o 
Tribunal de Contas da União, fazendo um apelo pam 
que até a próxima semana, senãó a outra. tivésse
mos esse relatório. No entanto, vem a ponderação 
que V. Ex>- fez ontem: e se porventura não for possí
vel que o Tribunal de Contas da União, até o 9ia 7. 
conclua o seu relatório? A decisão que torna~ on
tem como Comissão - em que pese o noss<f vo1:o 
contrário - terá. necessariamente, de ser ~sta. 
Caso contrário. ninguém vai querer votar este relató
rio com base em informação incompleta. Se o Go
verno desejar que este assunto passe como um rolo 
compressor aqui dentro. em função, não do exame 
aprofundado do Projeto "SIVAM. mas de ação sobre 
outras áreas. então. será o próprio Governo Fernan
do Henrique que estará sendo ferido graVemente e a 
responsabilidade será dele e dos que aqui compõem 
a sua lidera-~ça. a sua base de apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Valada
res) - Nobre Senador Pedro Simon. lamento infor
má-lo de que o tempo de V. Ex>- já está esgotado 
há dezesseis minutos. 

O SR. PEDRO SIMON - Encerrarei em segü
da. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Valada
res)- A Mesa foi condescendente com V. ~-

0 SR. PEDRO SIMON - Apenas responderei 
ao Senador Eduardo Suplicy. 

Quero deixar muito clara a minha posição 
com relação ao Presidente e ao Projeto SIVAM. 
No ano passado. depois da manifestação do Mi
nistro da Aeronáutica na Supercomissão - que é 
um hOmem de bem e muito competente- quando 
S. ~ procUrou esclarecer os fatos, não conven
ceu, pois os argumentos que apresentou não con
seguiram alterar o pensamento da maioria da Co
mi~o. Havia quase que uma unanimidade, na 
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verdade, uma imel'sidão favorável a terminar logo. 
Fez-se, então, uma proposta no sentido de procurar
mos o Presidente da República e pedir que retirasse 
o projeto, porque era o melhor que poderia aconte
cer. Posso dizer que fui o responsável para que isso 
não ocorresse. Disseque não podíamos fazê-lo, que 
tínhamosdeagirpoliticamente. 

Se o Presidente da Replbftca manda retirar o 
projeto, está agredindo a""'eronãutica e o Presidente 
dos Estados Unidos. Sua Excelência tem de ficar na 
sua missão; hã assuntos internacionais de grande 
responsabilidade para serem ·resolvidos. Penso que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso estã fa
zendo o que lhe cabe. 

Nos jamais de hoje estã publicado que essa 
empresa que ganhou a concorrência doou uma 
quantia significativa para a campanha do Clinton à 

·Presidência; aparece a quantia de US$160 milhõ
es. Estão começando a debater essa matéria nos 
Estados Unidos; jã estão discutindo por que o 
Presidente Clinton está defendendo tanto essa 
empresa 

Então, o Presidente da República estã fazendo 
a sua parte, e o Senado decidirá. Com relação à 
Aeronãutica, o Presidente não vai criar um problema 
para ela 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me pennite 
um rápido aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Pe

dro Simon, não quero deixar que encerre suas pala
vras, sem pôr em relevo que o núcleo do seu discur
so impõe uma indagação a que os Líderes do Go
verno devem resposta: onde eStã a unidade do Go
verno? 

O SR. PEDRO SIMON - Parece que a unidade 
do Governo estã na distribuição de cargos. O Go
verno se une na hora de sentar-se à mesa e buscar 
os cargos. 

Não concordo com o que diz o Senador Eduar
do Suplicy. Não acredito nessa boataria que estã 
ocorrendo desde ontem. Em primeiro lugar, não te
nho procuração do Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Não ia tocar neste assunto, mas, já que V. Ex!! in
sinuou, sejamos claros. Trata-se da manchete da 
Folha de S. Paulo que diz: • ACM suspende críticas 
ao Sivam e agiliza a votação. • E o subtítulo: "Se
nador agradece a FHC pela solução para o caso 
Econõmico." 

Não acredito! Não creio que o Sr. Antonio Car
los Magalhães seja homem desse estilo. Discordo, 
divirjo de S. Exê, mas, trata-se de uma pessoa que 

tem lidado sobre este assunto com clareza Com · 
toda a sinceridade, nãO acredito neSsas insinuaç!)es. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Exê uma in
tem..pçã:l? 

O SR. PEDRO.SIMON- Com muifo prazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre senador Pe
dro Simon, é apenas para assinalar, confirmando 
sua observação, que o Sr. Antonio Carias Magalhã
es, desde o primeiro momento, deixou muito clara a 
separação entre o problema do Sivam e o problema 
do Banco Econõmico. 

O SR. PEDRO SIMON - E sou testemunha disso; 
é verdade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Espero que S. 
Exê proceda assim até o final dos trabalhos da Su
percomissão. 

O SR. PEDRO SIMON - Não acredito nessas 
inSinuações. Brasília é um infortúnio; é a capital do 
boato. Durante o regime militar, tremíamos às quin
tas e sextas-feiras porque, de repente, chegava um 
jornalista e comentava: "Os Srs. souberam quem foi 
chamado ao Palácio do Plânalto? 10 o General Ft.da
no de T ai". E o assunto se estendia Isso é absundo, 
é ridículo! Mas, hã pessoas dizendo que o Governo 
estã negociando com o Tribunal de Contas da 
União, que daria o parecer favorável, e o seu atua1 
Presidente -perdoem-me, pois trata-se de um ho
mem de bem, digno e correto - iria para uma Embai
xada depois de aposentar-se. 

Vamos nos respeitar! Sabemos que o Presi
dente do Tribunal de Contas da União é homem da 
maior dignidade. Sabemos que aquele T nõunal é ór
gão da maior seriedade. Fui Relator do seu Regi
mento Interno e tive oportunidade de conviver e co
nhecer o profundo trabalho que aquela equipe estã 
desenvolvendo. Então, não podemos levar para 
esse lado, Sr. Presidente. Creio na dignidade e na 
seriedade. 

Sr. Presidente, não estou preocupado em rela
ção ao Sivam. Seja qual for a decisão, tenho certeza 
de que o Presidente da República não se intromete
rã e não pressionará esta Casa. Estou preocupado, 
sim, com esse tipo de manchete. 

Penso que o Presidente da República não 
pode receber essas manchetes e nada acontecer. 
Tudo isso deveria se arquivado: manchete das pági
nas amarelas; da verba de não sei quantos bilhões 
para os bancos quebrados; do Sivam; do Giro dizen
do que há corrupção no Governo. Uma manchete 
vem depois da outra Isso pode ter ficado bem no 
Governo do Sr. Fernando Collor de Mello, mas não 



--

144 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

fica bem no Govemo honrado do digno, honesto e 
competente Fernando Henrique Cardoso-

Era o que tinha a a;zer, Sr. Presidente. · 

DOCUMENTo A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON Ei ~SEU DISCURSO 

Tiroteio no Pfar«:lle 

Quem criou as Õl$J}ulas e as 
alimenta é o presidente 

CiroGomes 
Ex-ministro da Fazenda 

GIRO DENUNCIA 
CORRUPÇÃO NO-GOVERNO 

Ricardo Leopoldo 
Da eqi.Jipe do Correio 

São Paulo - O ex-ministro da Fazenda Giro 
Gomes disse em entrevis1a ao Correio Brazifiense 
que existem fortes esquemas de corrupção aluando 
no governo federaL 

Há uma corrupção altíssima, estruturàl, que 
ataca principalmente o Ministério da Saúde, acusa. 
Não aclian!a adolar novos impostos como a Conlri
buição sobre Movimenlações Financeiras(CMF) que 
é jogar dinheiro fora. . 

Ciro Gomes insinuou que a corrupção na Saú
de esteja tendo apoio de uma grande bancada de 
parlamentares no Congresso. 

Como podem ser conigidas essas irreguarida
des que jã duram anos se existem 100 deputados fe
derais ligados ao sistema de saúde?, pergunta. Boa 
parte deles são sócios dessa saia:leza; coll1J(eta. 

Responsabilidade - Para o ex-ministro, o Pre
sidente Fernando Henrique e o Ministro da Saúde 
Adib Jatene não teriam nenhum envolvimento nos 
esquemas de corrupção. Mas teriam a responsabili
dade de acabar com os desmandos. 

t responsabilidade do Executivo corlar este 
tipo de problema. Se a corrupção estrutural não é 
extinta, a tendência é crescer no decorrer dos anos. 

Giro classificou como o pri~ caso de cor
rupção no governo o que envolveu no ano passado 
a Betronorte e a ernpreiteira mineira Andrade Gu
tierrez. Para ele, foi um grande absl.ll'do o governo 
não ter apurado o caso com maior seriedade. 

A es1ata1 superfaturou o pagarnen1o das obras 
feitas pela companhia na construção da usina hidre
Iétrica de Balbina que gera ener.gia para Manaus. 

A Andrade Gulierrez recebeu R$235 milhões, · 
mas os valores corretos não passavam de R$84 mi
lhões. 

Demissão - O presidente da Betronorte, Alui
sio Guimarães Mendes, foi demitido em dezembro. 
A empresa está sendo adminislrada interinamente 
por Mário Fernando de Mello Senlos. 

As coisas coÕtinuam como eram antes: o Se
nador José Samey (PMDB- AP) incfiCOU o ex-presi
dente da Eletronorte. Depois de toda essa roubalhéi
ra, o senador também indicou o novo presidente da 
estatal, alfinetou o ex-ministro. 

BC NÃO É FLOR QUE SE CHEIRE 

São Paulo - O Banco Central também foi alvo 
das denúncias de Ciro Gomes, que acusou o Proer 
- programa criado em novembro passado pelo Go
verno Federal para subsidiar bancos que querem 
COit1lrar instituições financeiras falidas - de distribuir 
US$ 20 bilhões de graça para banqueiros. 

Este País têm 30 milhões. de miseráveis que 
não comem. Preferia distribuir essa quantia gigan
tesca na veia dessa população sofrida, disse. 

Desde que esteve no Governo Itamar Franco, 
Giro Gomes dizia-que o Banco Central não é flát_que 
se cheire. Agora, o ex-ministro afinna que o BC é 
uma instihição disfuncional. que mantém IJI'T13ê_rela-
ção promíscua com. o sistema financeiro. ' · · 

Revelação - Giro revelou pela primeira vez um 
çaso suspeito ocorrido em 1994, logo depois de to
inar posse no Ministério da Fazenda. 

Nos seus primeiros dias de governo, o então 
Ministro da Fazenda liberou US$ 1 ,7 bDhão aos agri
cultores, recursos do Tesouro e do Banco do Brasil 

O dinheiro foi distribuído aos bancos privados 
para serem repassados até o dia 30 de setembro de 
l991 aos produtores rurais. 

Se os empréstimos não fossem liberados até 
aquela data, os recursos deveriam voltar ao Banco 
Central em forma de depósifos compulsórios. 

Comecei a ser" cobrado por todo o País pela li
beração dos recursos. Achei aquilo esquisito, narrou 
Giro. Os agricUIOres se queixaram a ele que não re
ceberem o dinheiro dos bancos privados. 

Mauch - Depois de brigar com gerentes do 
Banco do Brasil, o então ministro quis saber o que 
estava ocorrendo com Ioda a diretoria do Banco 
Central, a mesma que adminislra o BC atualmente. 

Segundo Ciro, o Diretor de Normas, Clãudio 
Mauch, contou q1:1e o Banco Central havia baixado 
medida permitindo que os bancos privados ficassem 
com os US$ 1,7 bilhão até 31 de dezembro. 

Ou seja, em vez do dinheiro chegar ao planta
dor de milho, as instituições financeiras ganhara três 
meses para fazer o que quisessem com a quantia bi
lionária · 
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Perguntei ao en1ão Presidente do BC, Pedro 
Malan, quem havia autorizado o aumento do prazo, 
pois seria punido. Ele baixou a cabeça e respondeu 
tímido: Eu não fui. Pedi para ser informado imediata
mente. Esfou esperando a resposta até hoje, mais 
de um ano depois do falO ter acontecido, contou 
Giro. (RL) · · 

FHC TEM PARCE!JI. DE CULPA .... 
São Paulo - O ex-Ministro Giro Gomes não 

poupou o Presidente Fernanc!o Henrique Cardoso. 
Disse que a forma de atuar é ingênua e inexperiente 
porque assumiu a coordenação política do Governo. 

Giro afinnou que o Presidente precisa deixar a 
mesquinharia da rotina política, uma engenharia 
operacion'al dramática A tarefa poderá ser feita por 
outros assessores, como o MinistrQ das Comunica
ções, Sérgio Motla. 

Não estou defendendo a ida de Motta para a 
Casa CivU. No entanto, a Pasta foi transformada 
num lugar de nada. É uma pena, porque o Ministro 
Clóvis Carvalho é um gerente tão capaz, disse. 

Para Giro Gomes; o Ministério de Fernando 
Henrique peca por estimular intrigas dentro do Go
verno. 

Fofocas - O Presidente da República deveria 
coibir essas fofocas. Até as pedras ~abem que os 
Ministros Pedro Malan (Fazenda) e José Serra (Pia
nejamenlD) têm diferenças de idéias muito grandes. 

Giro disse que Malan pensa como o Fundo Mo
netârio Internacional (FMI), favorável aoS juros ele
vados e abertura tolal da economia 

Serra representaria os interesses da Federa
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
defensora da proteção às empresas nacionais e bai
xo custo de financiamentos. 

Numa escala de zero a dez, Giro Gomes deu 
nota 7,5 para a gestão de Malan. No entanto, ele 
disse que o ministro es1á perdendo massa de poder 
para José Serra, que tem um apetite político voraz. 

Quem criou essas disputas e as alimenta é o 
Presidente Fernando Henrique. Isso é ruim, pois o 
País perde todo dia com isso, disse. 

Giro disse que o Ministro da Agrirutura, José 
Eduardo Andrade Vieira, é uma tragédia Deu nota 
zero a ele, especialmente por causa do péssimo de
sempenho no gerenciamento da reforma agrâria 

Roubalheira - O ex-ministro de Itamar Franco 
definiu a Saúde como um desastre federal, provoca
do pela grande roubalheira existente naquela área 
do Governo. Para ele, os melhores ministros são 
Paulo Renato de Souza (nota 1 O) e Sérgio Motta. 
Paulo Renato teria melhorado o uso do dinheiro pú-

blico com o envio direto de recursos às eScolas de 
todo o País. 

O estilo trator de Serjão também é muito elo
giado por Giro. (Rl) 

O SR. EDISON LOBÃO.- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- V. E# tem a palavra, Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discunso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, não tive a ventura de 
ouvir todo o discurso do Senador Pedro Simon. Ouvi 
parte dele, com os apartes do Senador Eduardo Su
plicy e do meu colega da Bahia Josaphat Marinho. 

Não posso deixar de dizer uma palavra em de
fesa do Presidente da República. Sua Excelência é 
um homem público da maior honradez e es1á dis
posto a apurar todas as acusações que eventual
mente sejam feitas a seu Governo. Não embaraçou, 
em nenhum momenlO, o andamento da Supercomis
são do SIVAM. Houve comentários de que Sua Ex
celência de algum modo, instruiu os seus correli
gionários para que votassem rontra a convocação 
do Sr. Francisco Graziano. Posso dizer que isso 
não aconteceu. Como V. E#, Sr. Presidente, sou 
membro e Vice-Presidente dessa Comissão, e em 
nenhum mornenlO recebi qualquer solicitação, de 
quem quer que seja. no sentido de que deixásse
mos de convocar qualquer pessoa Quero adiantar 
que essa Comissão ouviu dezenas de pessoas, 
quase todas convocadas pela oposição, sem que 
tivéssemos obstruído a convocação de absoluta
mente ninguém. Todas as pessoas convocadas 
compareceram e falaram livremente nos seus de
poimentos. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. Edison Lobao- Ouço o aparte de V. Ex". 
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" iniciou ó disa.ir

so dizendo que não poderia deixar de vir sem que fi
zesse a defesa do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Eu não o acusei, mas estava em sua defe
sa fazendo análises. V. E# pode estar defendendo 
o Senhor Presidente da República com relação ao 
que disse Giro Gomes, ao que outras autoridades 
disseram. Não fiz qualquer acusação ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço o escla
recimento de V. Exª . e devo dizer que ouvi os 
maiores elogios por parte de V. Exª à figura pes
soal do Presidente da República, mas ouvi tam
bém quando dizia que o Senador Eduardo Suplicy, 
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embora não tivesse declarado objetivamente, tinha 
insinuado isso, aql.ilo e aquilo outro, em relação ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Não era em re
lação ao Presidente. 

O Sr. Pedro Simon - Perdão, Sr. Senador. Eu 
gostaria de esclarecer que a minha posição com re
lação ao Senhor Fernando Henrique CSrdoso e ao 
SIV AM é muito clara. Acredito que Sua Excelência 
está fazendo o papel dele. Não pode entrar nessa 
disputa porque, de um lado, está o Presidente dos 
Estados Unidos e. de outro, e$á a Aeronáliica 
Sua Excelência está deixando para o Senado deci
dir e diz que o que o Senado decidir está decidido. 
É isso o que penso. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex-" me permite 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - OlJço V. ~ com 
prazer, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr.' Eduardo Suplicy - Senador Edison Lo
bão, o Senador Pedro Simon haverá de recordar 
bem que não cheguei a citar, no que diz respeito a 
este assunto, o Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Citei em outro contexto. 

O Sr. Pedro Simon - É verdade. 

O Sr. Eduardo Suplicy - O que mencionei foi 
que, na i"""rensa hoje, há notícias de que, em ftn.. 
ção de ação do Governo relativamente a esta ou 
aquela instituição financeira. haveria Senadores que 
estariam mudando de posição, e espero_que isso 
não ocorra. Inclusive, quando foi mencionado o 
nome do Presidente da Comissão, Senador Antonio 
canos Magalhães, até ressaltei que aguardo e es
pero que ele tenha o procedimento ãe completa il
dependência em relação aos assuntos até o final de 
seu trabalho como Presidente da Supercorrissão, 
pelo restante de seu mandato e pelo restante de 
sua vida. Uma coisa deve ser o que temos de des
cobrir e averiguar, concluir, sobre o Projeto SIVAM, 
e outra coisa é o procedimento do Governo, seja 
para ver como salvar uma instituição financeira ou 
outra. Essas coisas devem estar separadas. O que 
registrei foi mais no sentido de um alerta diante do 
noticiário da imprensa hoje. 

O SR. EOISON LOBÃO- Agradeço a V. ~os 
esclarecimentos. 

Prossigo dizendo que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães tem agido também com absolu
ta correção, tem tido a paciência de ouvir, por ho
ras e horas, as testemunhas que foram convida
das e ·convocadas. S. ~ jamais embaraçou a 
vida de quem quer que seja. e não o fará, tem 
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cumprido cóm rigor seu papel, como sempre fez na 
vida. Conhecendo Antonio Carlos Magalhães, como 
todos conhecem- e V. E# não o acusou realmente
, sabemos que ele seria incapaz de uma barganha 
de qualquer natureza. É um homem determinado, 
obstinado, que cumpre com absoluto rigor seu pa
pel. Poucos de nós têm tido a coragem dele de de
nunciar irregularidades, onde quer que elas existam. 
Portanto, ele já é originariamente comprometido com 
a apuração de tudo quanto se possa denunciar 
como irregularidade neste País, pelo seu perfil pes
soal de politico, pelo seu comportamento ao longo 
da vida. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Edison Lo
bão,-pergunto se porventura V. ~já recebeu o do
cumento que o Presidente Antonio Carlos Magalhã
es determinou à assessoria da Comissão que fosse 
enviado a todos os Srs. Senadores relativamente ao 
entenõrmento· havido, desde 1992, entra a Esca e a 
Raylfleon. S. ~ levou esse documento ao Presi
dente da República e ressaltou à i"""rensa cwe ele 
implicava severamente, gravemente a Ra~eon 
nesse processo Sivarn. Então, ontem, esse ~docu
mento foi sorJCitado ao final da sessão, e S. @ dis
se que o encaminharia a todos. Como eu ainda não 
o recebi, talvez V. ~já o tenha recebido. 

O SR. EDISON LOBÃO- Eu ainda não o recebi. 

O Sr. Eduardo Súplicy - Bem, então vamos 
lembrar à coordenação da Comissão. 

O SR. EDISON LOBÃO - Mas quero lembrar a 
V. Ex"- que o Senador Antonio Carlos Magalhães se 
propôs a mandar buscar o documento para entregá
lo a V. ~ ontem mesmo. V. ~. contudo, preferiu 
que o documento lhe fosse entregue mais tarde. 

Senador Suplicy, V. Ex"' fala de Senadores que 
mudaram de posição. Não sei quais são esses Se
nadores que mudaram ou ·vão lllUCiar de posição. 
Porém, mudar de posição é da natureza das pes
soas que vivem sobre a terra. diante de convenci
mento pessoal, de fatos que os convençam. Não 
quererá V. E# que nenhum de nós, tendo tido uma 
posição há um mês, há um ano ou dois anos, não 
mude de posição hoje se estiver convencido do con
trário. Aliás, lembro-me aqui de um debate. 

O Sr. Pedro Simon - V. ~ me concede um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei V. Ex"' em 
seguida. 

Lembro-me de llm debate longo; que durou 
meses, entre o Senador Paulo Brossard e o Senador 
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Jarbas Passarinho, que, à época, era Líder l:lo Go
verno e Brossard, Líder da Oposição. Paulo Bros
sard sempre cobrava coerência de Passarinho e de
monstrava que os cfiSCursos que S. Exª fizera na Câ
mara eram os mesmos que estava fazendo aqú no 
Senado. E um dia, Passarinho, de tanto ouvir aquilo, 
disse que mudava muitO: "Eu mudo muito, sou in
coerente, porque o único animal sobre a face da ter
ra que não muda é a totq;eira". 

Então, mudar é da natureza humana; eu pró
prio já tenho mudado algumas vezes;. quando me 
surpreendi em equívocos, mudei de. posição e 
nunca me senti mal por conta disso. Creio que não 
é hora de cobrar posição de ninguém; não esta
mos cobrando aqui do PT nenhuma posição; o PT 
votará na Comissão ou na Subcomissão como 
bem entender. Do mesmo modo que o PT tem a 

· sua liberdade, todos os demais Senadores terão 
também a sua liberdade. 

Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso é um homem conhecido pelo seu ri
gor no exercício da vida pública; foi assim como 
Senador aqui, neste plenário, e está sendo assim 
na Presidência da República. Denúncias houve, 
denúncias ainda surgirão, mas tenho a convicção 
pessoal de que o Presidente da República jamais 
compactuará com qualquer delas e sempre estará 
disposto a averiguar, investigar e punir aqueles 
que porventura tiverem se desviado no seu Gover
no. Esse tem sido o comportamento- do Presidente 
da República, e assim será. 

Notícias de jornal ocorrerão sempre; elas es
tão ocorrendo agora, ocorrerârn na época do Pre
sidente Itamar Franco, ocorreram com o Presiden
te Samey, com o Presidente Figueiredo, com to
dos os Presidentes da República Não conheço 
nenhum Presidente da República cujo Governo 
não tenha sido objeto, em deteminado momento, 
de críticas das oposições ou de observações da 
própria imprensa, o que é um papel fundamental 
que _a~imprensa exerce neste País; mas cabe ao 
Presidente da República manter a sua posição de 
dignidade pessoal, que é o que está fazendo o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que re
conhece o Senador Pedro Simon, e creio que V. 
Ex~ também. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Antonio Carlos Valadares, suplen
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JIÍlior) - Conce
do a palavra ao Senador José Fogaça, por cessão 
do Senador Pedro Simon. (Pausa) 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. , -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. E# 
tem a palavra. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para urna 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desejo tecer co
mentários a respeito de um· requerimento que esta
mos encaminhando - um grupo de Srs. Deputados, 
entre eles Gilney Viana. Nilmário Miranda e outros, 
e alguns Srs. Senadores - à Comissão Repre
sentativa da Casa. porque estamos convocados 
apenas para tratar da pauta específica, motivo da 
convocação. E, nesse caso especifico, o requeri
mento teria que ser entregue à Comissão Repre
sentativa das duas Casas. · 

Trata o requerimento da ~onvocação do Sr: 
Ministro da Justiça Nelson Jobim para tecer consi
derações a respeito das modificações introduzidas 
com relação ao Decreto ~ 22. As referidas modifi
cações abrem antecedentes para revisão de terras 
indígenas já demarcadas, inclusive em áreas já 
homologadas, o que, no nosso ponto de vista, rep
resenta um retrocesso em relação à questão indí
gena Como o Ministro,.nesse novo processo, tem 
superpoderes sobre a questão indígena, seria de 
bonH>enso que o ouvíssemos no âmbito da Co
missão Representativa. para que pudéssemos ter 
acesso às justificativas~ àS informações que S. Exl! 
nos traria a respeito dessas mudanças que estão 
sendo introduzidas por parte do Governo. · 

Ontem me referi ao retrocesso no Governo 
do Sr. Fernando Henrique Cardoso em relação à 
questão indígena. Várias entidades ligadas aos 
índios, entidades de apoio, Parlamentares, per
sonalidades estão em uma movimentação contra 
a revisão do Decreto ~ 22, que institui o princí
pio do contraditório, ou seja, faz com que essa 
ação- seja retroativa, -incidindo7 port..a11to; sobre 
terras e ãreas já demarcadas, o que significará, 
por esse Brasil afora, inúmeros conflitos. Duvido 
que haja grileiros, . madeireiros, latifundiários 
que, sentindo-se prejudicados em seus interes
ses, não recorram das decisões já tomadas. 

Duvido que a FUNAI tenha condições de pro
cessar toda a demanda que virá a partir dessas re
visões, pois, com a estrutura que possui, não dá 
conta nem dos processos já em fase de contest
ação. 
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Do nosso ponto de vista, o Governo está 
ferindo a Constituição Federal, porque, por 
ela, as terras indígenas têm precedência so
bre quaisquer outras formas de p•opriedade e 
não poderiam ser passiveis de :;:Ja1;. >er forma 
de contestação. A C~nstitu!ção Fea"' ·ai, no 
seu art. 231, estabelece que são territórios in" 
dígenas, historicamente ocupados, aquelas 
áreas de sua moradia fixa~ aquelas que são 
consideradas, do ponto de vista cultural, os 
seus locais sagrados e áreas em que eles de
senvolvem atividades de cunho religioso, bem 
como aquelas que lhes possibiiitam a sua sus
tentação e a capacidade de auto-reprodução 
de forma sustentada. 

Desta forma. o Governo, ferindo esse princí
pio constitucional, institui modificaÇões e revoga o 
próprio Dec;:reto n" 22. Teremos, portanto, inúme
ros co,,flitos por todo o País com essas modifica
ções. 

O Sr. Romero Jucã - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. MARINA SILVA -Ouço V. Ex" com 
prazer. 

O Sr. Romero Jucti- Senadora Marina Silva, 
esse asSunto que V. Ex" aborda também n0s preo
cupa muito. Infelizmente os detalhes não são de 
conhecimento da maioria dos Parlamentares e até 
da maioria da sociedade brasileira No aspecto da 
demarcação de terra indígena, não me preocupou 
a mudança do Decreto no 22, porque entendo que 
uma mudança no sentido de aprimorar as demar
cações e buscar o entendimento no processo de
marcatório das terras indígenas brasileiras deve 
ser objetivo do Governo, até porque o Governo e 
a sociedade brasileira têm um compromisso com 
as comunidades indígenas. A Constituição de 
1988 estabeleceu que. em cinco anos, fossem 
demarcadas todas as terras indígenas do Brasil, 
o que ainda não aconteceu. O que nos preocupa 
na mudança do Decreto n" 22 são exatamente os 
dois aspectos que V. Ex" levantou: o primeiro tra
ta da possibilidade de revisão de áreas já demar
cadas, o que considero uma temeridade. Com a 
experiência de Presidente da "UNA! durante três 
anos. no Governo José Sam<;y, quando se demar
cou o maior número de tP.•ras indígenas do País, 
posso dizer que essa abertura é uma temeridade 
não só para a FUNAI, mas principalmente para as 
comunidades indígenas. Tive opor!t.llidade de ãr
zer isso pessoalmente ao Ministro Nelson Jobim, 

fico, pois, tranqililo em também dizer isso ao 
Plenário. Entendo que.' se esta questi'lo ni'lo for 
disciplinada, acontecerá o que V. Ex" disse, a 
FUNAI sofrerá uma avalanche de pedidos de re
visão e, mais do que isto, terras indígenas serão 
invadidas por conta desse pseudodireito de se 
·: -,!oca r o pedido de revisão. Esta é uma questão 
>. ave, que o Governo precisa tratar com urgêrr
c ''· Tenho certeza de que o atual Presidente da 
FUNAI, Márcio Santilli, que tem formação na 
área, abordará este tópico. O outro aspecto, le
vantado aqui por V. E~. é o legal. Todo proces
so de entendimento, de contraditório, de discus
são da demarcação da área indígena deve ocor
rer durante a confecção do laudo antropológico e 
do encaminhamento do pedido de demarcação. 
Depois que a área for identificada como área irr
dígena histórica, não caberá· mais nenhum pro
cesso de contradição. A Cons~ituição é muito 
clara Se a área é indígena e histórica e está de
clarada como área indígena por laudo antropoló
gico, aceito pelo próprio Governo, não há cçntra
ditório na demarcação. O que pode haver'- e o 
Governo aeveria cuidar disso, porque há um 
passivo grande neste aspecto - é a indeniZação 
e a realocação de pessoas que estavam em 
áreas indígenas e que não receberam seus direi
tos. Existem hoje centenas de indenizações de 
benfeitorias para pessoás que foram retiradas de 
áreas indígenas e que, até agora, não as rece
beram e nem o reassentamento em outras locali
dades do Governo. O Governo falhou nos aspec
tÇ>s juridico. político e técnico. Entendo que o Mi
nistro Nelson Jobim, ao mudar o Decreto n" 22, ti
nha intenção de criar um processo de entendimerr
to e de agilização da demarcação, e mais. de dar 
direito de defesa a quem porventura se sentisse 
preterido. Agora. penso que a forma como isso foi. 
feito vai criar muitos problemas para a FUNAI e 
para o índio brasileiro. Entendo também que, pela 
fo111aação que possui o Presidente Fernando Herr
rique Cardoso, por ser um homem ligado a todas 
essas questões históricas, deverá Sua Excelência 
rediscutir essa questão e rever essa posição. 
Meus parabéns por suas colocações. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex" 
pelo ~ Inclusive - já concluindo, Sr. Presidente -. 
fico a1é muito feliz em saber que V. Ex" também é sor .. 
dário no que se refere a todas essas questões. Na ver
dade. o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso fiéarã na História como aquele que retroce
deu na questão indígena, pois exatamente os mesmos 
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grupos de pressão aluaram, sem êldfo, em governos 
considerados conservadores, e é exatamente no 
Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso 
que ocorrem concessões a esses gn.pos. 

Quero dizer que, no bojo da revisão do Decreto 
n" 22, o Governo também assinou a homologação 
de dezessete áreas e baixou mais dez portarias de 
demarcação. O Govemo.tez exatamente o contrário 
do ensinamento religioso, que diz que a mão direita 
não dever saber o que faz a esquerda .Q Governo 
deu com a mão esquerda e tirou com a direita, por
que no momento em que homélfoga dezessete áreas 
e em que tani:Jém decreta a demarcação de dez 
áreas, institui o princípio do contradilório, ou seja, irá 
fazer exatamente o contrário daquilo que· está pro
pondo ao permitir que sejam questiQnados todos es
ses processos na _Justiça 

Na verdade, isso aqui é SÓ para diminuir o im
pacto da medida, que é bastante negativa e que 
criará sérios problemas não apenas em nosso País, 
mas no exterior, pois os U$30 milhões que viriam 
para a.dernarcação de terras indígenas poderão ser 

. até utirtzados para fazer a diminuição das tenas jâ 
demarcadas. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me, apenas, 
Senadora Marina Silva, sOlidarizar-me inteiramente 
com o pronunciamento e a iniciativa daqueles que 
querem que o Ministro Nelson Jobim venha explicar 
melhor as razões que o levaram a baixar esse de
creto que altera, até oom coragem, o que o Ministro 
da Justiça Jarbas Passarinho, do Governo Fernando 
Collor, tinha realizado por ocaSião da edição do de
creto mencionado pelo Senador Romero Jucá, o 
qual representou uma iniciativa positiva, oorajosa 
porque enfrentou pressões muito fortes para a de
marcação das áreas indígenas. 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço a V. ~o 
apoio. 

Lamento, inclusive, que a tese hoje instituída 
no decreto do Presidente Fernando Henrique Car
doso seja a mesma que o Ministro defendeu quan
do a divulgou, no caso do Governo do Pará, contra 
as áreas indígenas. Agora, na condição de Ministro, 
ele está fazendo o que não pôde fazer como advo
gado. Isso é lamentável e até nos faz questionar, do 
ponto de vista ético, essa revisão introduzida no De
creto 22. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Uma 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, agra: 
deço, em .Primeiro. lugar, ao Senador Romero Jucá 
pela permuta do seu tempo permitindo-me a oportu
nidade de trazer a esta Casa um modesto e breve 
pronunciamento desejado já há três dias. Preferi res
peitar integralmente o Regimento da Casa, e o faço 
neste momento pela permuta de tempo que me é 
dada pela Senador Romero Jucá 

O Senador Federal discutiu exaustivamente, na 
última Sessão Legislativa, a possibilidade· de sobre
vivência dos Estados e Municípios perante as res
pectivas dívidas públicas. 

A iminente "quebra~ de entidades e órgãos pú
blicos pela contingência do modelo econômico expe
rimental adotado no BrasB ao longo dos ütimos anos, 
aliada à nova sistemática de repartição tributária con
cebida peta Constituição de 1 988, forçou o Senado Fec 
dera! e o Governo a caminharem para solucipnar a 
questão da dívida de ~e Municípios. 

Buscar uma saída para restabelecer a gover
nabilidade e a integridade da federação é uma tarefa 
técnica da gênese do Senador Federal. Discutir a 
natureza e as causa do problema é. por outro lado, 
uma obrigação de sua ~mposição politica 

A dívida de Estados e Municípios tem, por con
seqüência, naturezas diferenciadas, e a fonna de 
propor soluções caminha no mesmo norte. t salutar 
porém atestar o comprometimento da União na com
posi~o das débitos. 

Até a consolidação do novo sistema oonstitt.f. 
cional, à União era reservada competência de agen
ciar mais da metade do Orçamento público nacional, 
levando as Unidades Federadas e os MunicípioS 
para urna administração de subserviência às verbaS 
federais. Ainda não é do esquecimento público os 
famosos recursos a fundo perdido, que não se limi
tavam às regras da contrapartida vinculante. 

A União; carente de recursos para equilibrar suas 
contas- notadamente após a crise da oonta petróleo-, 
incentivou a tomada de empréstimos externos, para 
carrear para si dólares americanos que eram repassa
dos em cruzeiros para Estados e Municípios. 

Este é apenas um dos dados da natureza dos 
débitos. Por outro _lado, a partir de 1 988, com a insti
tuição de uma nova ordem administrativa, os Esta
dos e Municípios, jã agravados petas inconseqüen
tes políticas econômicas, vêem-se nã obrigação de 
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instituir Regime Jurídico Único, com repen::ussões apresentamos projeto. de resolução assinado por 
dispendiosas na área previderJCiária. · mim, por V. Exl- e pelo Senador Ney Suass!Rl mo-

Conscienle dos efeitos do Regime único, ins1i- ãdicando justamente as normas vigentes no Senado 
tuído pelo art 39 da CO{IStiluição Federal, c :onsti- a respeito da rolaQem ela dívida dos Estados. Eu es-
tuinte de 1988, tarOOém em sede constitucional, as- tava ausente, encontrava-me nos Estados Unidos, 
segurou a contagem reqíproca de lef11JO e de servi- quando foi votada essa proposição. Na verdade, 
ço prestado à iniciativa privada e ao Poder Pa:llico. conseguiu-se algum avanço. mas. de m1 modo ge-
asseguranPo. na forma de legislação regulamentar, ral. persislsm- corno sabe V. ExA que foi Governa-
a com~~"""o entre os divllrsos sistemas ......n.. dor de Estado - as grandes dificuldades de paga-

...,._,.... .-·~·· menfD dos débilcs dos Estados e Mun"ICfpios, menos 
denciários (art 202. § ~-

Sr. Presidente, traia-se de mecanismo singelo. 
Em muitas unidades federativas, talvez em todas. 
havia servidores pertencentes a aularquias, funda~ 
ções e até mesmo à Administração Oirela, cujo regi
me de trabalho era o celetista. Com a adoção do Re
gime Jurídico Único Esta!utério peiQS mesmos, hou
ve assunção imediata da responsabmclade previden
ciária dos antigos celetislas, anles con1ribuintes da 
Previdência Social da União. · 

Em alguns casos. os servidores assumidos 
con1avam o tel11l0 sufiáente para aposentadoria, e 
esse encargo foi assumido pela entidade adotante, 
qual seja, Estado ou Muniápio. 

O que se aguarda há muito tempo é a regula
mentação para dar eficácia ao disposto constitucio
nal das compensações recíprocas. Até o momento, 
são diversos proje!DS em curso no Congresso Nacio
nal e nenhum deles chega a termo para evitar este 
grave e anunáado problema 

Será necessário que o caso tome o rumo do ir
reversível para que as al1oridades do governo e o 
Congresso Nacional se aperçebam-da sua gravida
de? 

Ao largo desse marasmo. os Eslados e Municí
pios que foram compelidos a COilllfOilleter parcela 
considerável de suas arrecadações com a dívida, 
pagam os débitos previdenciários de antigos contri
buintes do sistema federal, ~ aposentadorias e 
direitos soáais são custeados pelos mesmos Esta
dos e Muniápios. 

O Sr. HumberiD Lucena - v. E# me permite 
um aparte, Senador HumberiO Lucena? 

O SR. RONALDO CUNHA UMA- Ouço-o com 
muito prazer, Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo congratu
lar-me com o pronunciamento de V. Ex", qt.!e é muito 
lúcido e oportuno e que se relaciona mais uma vez 
com o tema que tem sido obje!O de nossos debates 
aqui no plenário: o encfrvidarnento crescente dos Es
tados e Municípios. Sabe V. Ex" que. recentemente, 

daqueles que foram incluídos no contrato com o Go-
verno Federal a respeito da rolagern da dívida Faz
se mister. portan1D, que voltemos a insistir nesse as
sunto. voltemos a reexaminá-lo para enconlrar no
vos caminhos. V. E# faz uma anái"ISe bas1ante apro
fundada da situação. inclusive mostrando as causas 
desse endividamento, que inclusive vai buscar as 
suas raízes na Constituição de 1988. Quero dizer a 
V. fx2 que agora mesmo es1Du debruçado sobre o 
estudo de um novo projeto, o da securitização das 
dívidas esladuais e municipais. Da mesma maneira 
que se fez a securilização da dívida externa brasileh
ra e também da dívida dos agrirutores junto .,aos 
bancos oficiais e parliculares. não há por que t;Yn
bém não se fazer a seciJ'ilização das dívidas' dos 
Eslados e Muriápios. Nesse elenco que V. fx2 re
gistra no seu pro111J11Ciamenb, quero lembrar tam
tfém- se V. Ex& não o fez - a inclusão de um disposi
tivo que tarOOém teve üma repercussão financeira 
de alto alcaooe para os Estados e Municípios, que 
foi o art 19 das Disposições Transilórias, que deu 
estabilidade a todos os servic!ores p(iJiicos federais, 
esladt l3is e IIIUlicipais que, na data da promulgação 
da Constituição. tinham 5 anos de qualquer tipo de 
serviço p(tllico. Isso, evidenlemenle, consolidou a 
situação de milhares e milhares de servidores, evi
tando que Estados e Muniápios pudessem fazer um 
enxugamento adequado da sua folha de pagameniO. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Agradeço a 
intervenção de V. Ex'-, que enriquece meu modesto 
pronunciamento, pela auloridade de quem o faz. 

Em verdade, V. Ex& já tem abordado nes1a 
Casa o problema do encfrvidamenlo dos Municlpios 
e Estados. e eu aboRfo especificamente o problema 
previderJCiârio, a necessidade de compensações re
cíprocas das responsabü!Ciades que foram transferi
das dos Estados para os Muniápios. V. Ex!- lembra 
muito bem o ÕISPOslo no art 19 do AIO das DispOsi
ções Transitórias da Constituição Federal com rela
ção à corrtagem do tempo de serviço. 

Abordava em meu pronuooiamento esse lato. 
que agravou e agrava ainda mais a situação de 
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Estados e Municípios a despeito da negociação feita 
recentemente, inclusive com a aprovação 'pelo Se
nado de resolução substitutiva, apresentada por V. 
EXª, em termos bem mais elásticos, mais consoan
tes com a realidade dos Estados. 

Por ter sido Governador, posso ~lar de câte
dra, porque enfrentei dificuldades ao assumir o 
Governo. Os salários dos funcionários estavam 
atrasados até seis méses. Havia uma dívidà de 
mais de US$ 1,5 bilhão, e o banco estava fechado. 
Graças a medidas austeras de contenção, conse
guimos atualizar a folha, pagar rigorosamente em 
dia, reabrir o banco, não tomar um centavo em
prestado e permitir que ainda hoje a Paraíba seja 
um dos j?OUCOS Estados da Federação .que está 
com a sua situação equilibrada Isso a despeito 
das dificuldades que tem enfrentado .o aluai Go
vernador Jpsé Maranhão, cuja atuação é louvável 
pelas medidas austeras que vem tomando, pela 
posição correta que vem adotando, inclusive dan
do seqüência e contim.idade àquelas ações inicia
das no nosso governo. 

Agradeço-lhe, Senador Humberto Lucena, a in
tervenção. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é o caso 
de um encontro de contas ou de suspensão de pa
gamen1o, até que essa mora legislativa seja sanada 

Urge que as autoridades do Governo e o Sena
do Federal comprometam-se com a solução desse 
caso sob a luz da consolidação das dívidas públicas 
de Estados e Municípios. · 

Renovo ao Senador Romero Jucá o meu agra
decimen1o. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Rome
roJucá 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, não vou alongar-me. 
Pedi a palavra na sessão desta tarde; pOrque quero 
tratar de um assunto de que normalmente não trata
ria, muito grave e preocupàl'lte, relacionado com a 
administração doméstica e operacional do Estado de 
Roraima 

Deade que o Estado foi instalado em 1990, te
mos pregado insistentemente que a situação dos 
servidores de Roraima está irregular. 

Criaram-se. no Estado, para burlar alegislação 
trabalhista, algumas cooperativas, que forneciam 

servidores públicos ao Governo do Estàdo: Durante 
todo o tempo, mostramos que esse mecanismo, 
além de ferir a legislação e impedir a reafização de 
concursos públiCQll, era penoso e nocivo para os 
servidores, porque não se recolhiam encargos, ne
nhum tipo de vantagem era oferecido, não se paga
vam férias ou 13!' salário, não se contava tempo 
para aposentadoria, nem havia assistência médica 

Ao longo de seis anos, essas cooperativas foram 
crescendo. Durante a eleição de 1994, milhares de 
pessoas foram contratadas pelas cooperativas para 
votarem no cand"Klato do Governo, que se elegeu 

Passou o ano de 1995. ' 
Em janeiro, todos nós de Roraima fomos to

mados de surpresa com a demissão de todos os 
funcionários das cooperatiVas. 

Em tese, quase dez mil pessoas foram colo
cadas na rua da amargura sem nenhum tipo de di
reito trabalhista ou previdenciário. Instalou-se o 
caos social. Apesar de sermos oposição ao Gover~ 
no lá instalado, temos dito que estamos à disposi
ção para buscar soluções. 

Roraima não comporta dez mil pais e mães 
de família desempregados. A miséria naquele Es
tado irá acentuar-se exponencialmente e não sa
bemos de que forma irá acabar. 

Nesse meu pronunciamento, quero de denun
ciar, com o coração plJ!tido, esse tipo de postura. 
Geralmente no início do ano · as pessoas estão 
com o coração cheio de esperanças; mas em Ro
raima, milhares de pais e mães de família não sa
bem como irão sustentar seus filhos, uma vez que 
no final do mês não receberão salârio. 

Além de lamentar, denunciar e condenar 
esse episódio, queremos fazer um apelo ao Minis
tério do Trabalho e à Justiça do Trabalho para que 
acompanhem essa questão e para que não dei
xem que esses servidores, que aluam de forma 
honesta, séria, que prestam serviço ao povo de 
Roraima e carregam nas costas grande parte das 
Secretarias, principalmente a de Saúde e -a de 
Educação, ·sejam demitidos sem salário e sem ga
rantias trabalhistas. Isso não pode acontecer. 

Temos de ajustar as méquinas administrati
vas, mas esse ajuste não pode ser feito com o sa
crifício dos menores e daqueles que não têm um 
caminho para seguir. 

Disse ao Governador, e repito aqui: gerir a coi
sa pública, governar o Estado é· estar preocupado 
principalmente com o bem-estar da sua população.' 
E o bem-estar da população de Roraima hoje não 
esfá na construção de palácios nem na realização 
de grandes obras. mas na colocação de comida na 
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mesadas fammas, na consecução de emprego, para 
que as pessoas possam viver com dignidade. 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Romero 
Jucá, V. ~me permite um aparte? 

O SR. ROMERO JUCA- Ouço V. EX-, Sena
dor Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade- Soüdarizo-me com V. 
E#, pois essa também é minha preocupação. O 
funcionário público, o trabalhittior, de um modo ge
ral, tomou-se o grande culpado de todas as coisas 
ruins que acontecem no País. Aproveitando que V. 
Ex' está tratando de uma queslão do Estado de Ro
raima, ressalto, mais uma vez, o que se pretende fa
zer com o funcionário público deste País. O Governo 
já se manifesta no sentido de que no mês de janeiro 
não haverá aumento para o funcionalismo, porque 
não seria de direito esse aumento, embora saibamos 

· que essa é uma tradição que vem de décadas no 
nosso País: O Governo do Rio de Janeiro quer demi
tir 68 mn funcionários. Em quase todos os Estados 
essa situação extremamente complicada e dilíal 
ocorre. Precisamos ajustar a máquina arrecadadora 
para que ela cobre de quem deve pagar, porque sa
bemos que a sonegação é enorme em nosso País. 
Por outro lado, a corrupção das máqlinas arrecada
doras também é do conhecimento público, e os ~ 
vemos estack •ai e federal não conseguem resolver 
esse problema. É preciso arrecadar mais,· é preciso 
colocar uma máquina mais efeliva e menos cornçta 
no setor de arrecadação e, com isso, ter mais dinhei
ro para cumprir aquilo que é fundamental, ou seja, ter 
o funcionário púbfiCO e pagar-lhe bem, porqiJe é ele 
que presta o serviço à população. O Governo tem 
muito dinheiro para gastar em coisas desnecessá
rias, mas nonnalmente não atende à nei:essklade 
principal de sua população. É preciso mudar essa vi
são de que o funcionário é o grande culpado, o gran
de vilão dessa situação de crise que todos enfrenta
mos em nosso País. 

O SR. ROMERO JUCA - Senador Aderrir ~ 
drade, V. Ex>- engrandece o meu discurso e me dá, 
inclusive, a condição de manifestar-me também fa
voravelmente ao aumento salarial dos servidores fe.. 
derais, que têm data base em janeiro. Sem dúvida 
nenhuma, a discussão do íncfK:e é técnica, mas enten
do que a concessão do reajuste é uma decisão política 
e precisa ser encaminhada de forma favorável. 

Para concluir 111€.U pronunciamento, gostaria 
de fazer uma observação mais grave: na verdade, 
esse corte de pessoal no governo de Roraima não 
ocorre apenas em virtude de necessidade financeira. 
Como ex-território, a maioria dos servidores do Estado 

~ pagos pelo Governo Federal. A folha de paga
mento consome apenas 30% do que é arrecada:lo 

A justificativa do Governador e de sua eql.i
pe, para cortar O§ salários e demitir os funcioná
rios, é de que precisa de dinheiro para obras. Ora, 
se 30% são gastos com a folha de pessoal, essa 
folha não onera o nível de investimentos do Go
verno de Roraima. Esse corte representará talvez 
mais duas, três ou quatro grandes obras no Esta
do, mas também, paralelamente a isso, a miséria 
e o sofrimento de milhares de pessoas. · 

Não podemos concordar com essa posição e 
fazemos aqui um apelo para qCJe o Governador re
veja essa sua decisão política. Se precisar, procure 
novos caminhos, porque, apesar de sermos oposi
ção, ajudaremos a gerar e a buscar projelos de de
senvolllimento para a1avancar recursos para o Eslado 
de Roraima 

Encerrando as minhas palavras, quero nova
mente repudiar esse fato, lamentar as demissões e 
pedir ao Ministéiio do Trabalho e à Justiça do Traba
lho que acompanhem de perto essa questão, para 
que esses servidores, que passaram cinco, .seis 
anos se dedicanc J ao povo de Roraima, não sàjam 
lesados nos seus direitos trabalhistas. Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador J(Jio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Senadores, hoje à tarde, o Se
nado se manifesta sobre servidores púbfiCOS. Acaba
mos de ouvir, com atenção, o pronunciamento do 
eminente Senador Romero Jucá, trazendo uma gra
ve denúncia com relação aos servidores de Rorai
ma, cujo Governador, com uma medida artlitrária, 
dispensa servidores num momento de crise, quando 
não há emprego neste Pais e quando a estabirlza
ção da economia 1rouxe tarnilém o problema de não 
permitir qualquer flexibilidade na "l:riação de novos 
empregos na iniciativa privada 

Tarrlbém no meu Estado, Senador Romero 
Jucá, o Governador Dante de Oliveira, além de 
atrasar o salário do servidor público em mais de 
90 dias, desde a sua posse, teve a coragem de 
dispensar mais de 1 o mil servidores públicos, di
zendo que não ia pagar-lhes nenhuma indeniza
ção, porque era ilegal. Ele não dispensou, apenas 
fez o desligamento, ou seja, criou uma nova figura 
na estrutura da lei trabalhista. 

Sr. Presidente, passo a ler um artigo do ad
vogado Ronan de Oliveira Souza, especialista em 
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Direito Público, publicado no Di.Vio de Cuiabá, da 
última terça-feira, dia 9: 

"Servidores demitidos pelo Governo de 
Maio Grosso 1êm direito a indenização. 

Relatório: Os servidores não-está
veis, que se encontravam em situação irre
gular na administração pública estadual, 
não terão qualgJJer direito à indenização 
trabalhista. 

Parecer: Num primeiro l)'lOmento, 
realmente os servidores não-estáyeis, em 
situação irregular, não terão qualquer direi
to a indenização trabalhista, porque o fato 
gerador - contrato -, criado pelo Estado 
(Mato Grosso), é um ato administrativo 
manifestamente ilegal. Esta foi a tese de
fendida pela assessoria jurtdica do Palácio 
Pai<~guãs. 

Vivemos hoje em um estado de direi
to, onde todos são iguais perante a lei, e 
quando essa lei, que é um ato administrati
vo, não se coaduna com o princípio da le-

.. - galidade, podemos afirmar que é um ato 
-ilegal. 

Porém, sendo esse ato ilegal, é preci
so verificar a responsabilidade decorrente 
dessa ilegalidade. 

A Constituição, o grande contrato 
social entre o Estado e os. cidadãos, 

. ..mantém no seu conteúdo uma série de 
. direitos públicos subjetivos, além disso, 
em momentos esparsos, traz ainda os di
reitos e definições para prevenirem res
ponsabilidades. 

Assim, Estado e cidadãos estão no 
mesmo patamar constitucional de direitos e 
deveres. E quando uma dessas partes fere 
dispositivos constitucionais ou infraconstitu
cionais-constitucionais, a legalidade não 
estã sendo observada, e desse ferimento 
deb>rre a lesão ao direito de alguém. 

O grande dilema desse conffrto de in
teresse estã concentrado no campo da 
responsabilidade. 

O professor Celso Antonio Bandeira 
de Melo disserta a respeito: "Segundo en
tendemos, a idéia de responsabilidade do 
Estado é uma conseqüência lógica inevitá
vel da noção de estado de direito. Ao tra
balhar-se com caiegorias puramente racio
nais, dedutivas, a responsabilidade estatal 
é simples corolário da submissão do poder 

público ao direito", (Curso de Direito Admi
nistrativo, Editora Malheiros, pág. 435,. 4' 
edição, 1993). 

O Estado (Mato Grosso) é um ente pú
blico dotado de personalidade. Quando ma
nifesta a sua vontade, esta tem que estar 
dentro do ponto de vista da legalidade irra
diando efeitos motivaclarnente perfeitos. 

O artigo 37, § 62, da Constituição Fe
deral, traz no seu conteúdo a seguinte re
dação in verbis: "A administração pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios da legalidade, impessoalida
de, moralidade, publicidade e, também, ao 
seguinte: § 62 - As pessoas jurídicas ·de di
reito público e as de direito privado presta
doras de serviços públicos responderão pe
los danos que seus agentes, nessa qualida
de. .causarem a terceiros, asseguradc:f:o di
reito de regresso contra os responsãvEJ!s nos 
casos de dolo ou culpa". ;· 

Esse artigo mostra claramente que os servi
dores que trabalharam para o Governo de Mato 
Grosso e para as empresas estatais mato-gros-_ 
senses durante quatro, .cinco anos após a Consti
tuição de 1988 têm direito a receber a sua inde~i
zação. Lamentavelmente, o Governo de Mato 
Grosso está colocando em situação difícil aqueles 
que trabalharam. 

Diz ainda o Dr. Ronan de Oliveira Sotua: 

"Vejamos um servidor que trabalhou cin
co, dez anos para o Estado, e foi ÕISJ)ensado 
sem ãreito às indenizações. Se o contrato 
dessa relação é núo, o servidor não poderá 
contar esse tempo de serviço para aposenta
doria. Enlão, o Estado causou-lhe· uma lesão, 
porque não foi verificado o principio da legal'l
dade, que deve ser atendido pelo Estado para 
estabelecer qualquer vínctio. 

Em decorrência da não observância do 
principio da legalidade, subsiste a responsa
bilidade do Estado, independentemente de 
culpa, para o pagamento das indenizações 
que devem ser apuradas em favor desses 
servidores. 

Portanto, a jurisprudência citada do Tri
bunal Regional do Trabalho não adentra ao 
campo da responsabilidade e da lesão pro-_ 
duzida por um atO administrativo manifesta-
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damente ilícito, e a imposição de emanar 
aios administrativos com legalidade Cabe 
somente aos entes da administração pública 
como o Estado. 

Para finafiZl!l" a nossa tese, citaremos o 
Código Civil Brasileiro: Tí11Jio 11- Dos ates ilí
citos, art 159: "Aquele que, por ação, omis
são voluntária, negligência ou imprudência, 
viOlar direito, ou causa~ prejuízo a outrem, 
fica obrigado a reparar o dano". 

Expositis, os servidores dispensa
dos devem entrar com uma ação de res
ponsabifidade contra o Estado para se-. 
rem ressarcidos dos prejuízos a eles 
causados." 

O Sr. Romero Jucá - Sen!lflor Júlio Cam
pos, permile-me um aparte? 

. O SR.. JÚUO CAMPOS - Com muita honra, 
5enador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Júlio Gampos, V. 
~ lraz, com múta proprieda:!e, um falo grave sobre 
a questão dos li.rlcionários p(blicos do Mato Grosso. 
Eu gostaria de falar, além dos critérios técnicos e de 
todo o errbasarnento jlRÍÕICO que V. ~ citou, de liTl 
aspecto que é extremamente relevente para os gover
nantes e para os políticos: o aspecto moral Inde
pendentemente de o collCUISO e a forma de contrata
ção terem sido válidos ou não, esses servidores pres
taram serviço ao povo de Mato Grosso dlXanle cinco 
ou seis anos; estavam no mesmo hospital ou na mes
ma escola, aliJando da mesma forma que outros servi
dores que en!raram por oulros tipos de COnct.I'SO. Na 
verdade, não cabe, sob o aspecto étice e moral, discu
tir o ingresso desses servidores. Como bem disse V. 
~. o Governo pode até mover algum tipo de ação, 
baseando-se na questão da gestao pública. Mas não 
se pode querer tirar o direito de um trabalhador, ale
gando que, há cinco anos, alguém o contra10u de 
forma diferente daquela que normalmente se faz. 
Sob a óptica do compromisso que o Estado, os ad
ministradores e os políticos devem ter com cada ci
dadão, essa questão não é pertinente. O Governo 
do Ma10 Grosso tem um compromisso moral com 
esses servidores e deveria, se não puder pagar tudo 
de uma vez, reconhecer o problema, procurando fa
zer parcelamentos ou entendimen10s._ Mas não deve 
nunca tentar colocar serv' JOres humildes na rua da 
amargura, através de poreceres juridioos, gerando 
uma perldenga judicial, que vai demorar anos e pre
judicar esses servidores que tanto se dedicaram ao 
Estado de Mato-Grosso. Meus parabéns. V. ~tem 
a minha solidariedade, Senador Júlio Gampos. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado peias 
palavras de V. E#, cujo aparte vem dar brilho ao 
meu pronunciamento. Realmente, em Mato GroSSo, 
está ocorrendo o ruesmo que em Roraima Os servi
dores que o Governador Dante de OfiVeira ÕIZ que fo. 
ram desligados do serviço público estadual, sem ne
nhuma indenização, e que ingressaram nos quadros 
do serviço público depois da COnstituição de outu
bro de 1988, tiveram seus contra10s declarados nu
los e ilegais. A esses cidadãos não foi pago um dia 
de indenização e, até para efeito de aposentadoria, 
ficaram como se não tivessem cumprido o seu de
ver para com o Estado. A grande maioria desses 
funcionários são humildes, assalariados, e recebem 
de um a dois salários mínimos. São continues, me
rendeiros, guardas de escola, serventes de hospi
tais, enfermeiros, enfim, pequenos servidores públi
cos, cuja folha de salário não representa 5% da 
economia do Estado, mas causou um verdadeiro 
terror na economia do Mato Grosso. 

Como V. EJtll disse e queremos reafirmar, a 
prioridade é o salário do cidadão, para que ele pos- · 
sa comprar alimen10s para seus filhos. Em Ror;ajma, 
assim como em grarlde parte dos Estados brasilei
ros, está acontecendo essa ·mesma campanha que 
em Mato Grosso tem sido feita contra o servidor pú
blico. Ele é considerado o inimigo público número 
um das finanças plbrJCaS. Assim, sem nenhuma 
base legal, compreensão ou ges10 dé entenclimen10, 
os governadores aluais resolveram partir para a per
seguição pública aos servidores estaduais. No âmbi
to federal, muitos órgãos estãO cometendo algumas 
Regafldades. 

Sr. Presidente, quero pedir, neste instante, que 
se registre. nos Anais do Senado Federal, o brilharte 
artigo q\IE! o Dr. Renan de Oiveira Souza publicou no 
Diário de Ct.iabã do dia 09 de janeiro de 1996. 

Aproveito este momento para, através da Voz 
do Brasil, conclamar todos os servidores de Ma10 
Grosso que foram desligados pelo aluai governo es
tadual a partir de 1" de janeiro último, sem qualquer 
indenização, a contratarem advogados, a procura
rem a assessoria-jtiríãJCa gratuita do Ministério Públi
co e até mesmo os seus partidos políticos, para que 
entrem com uma ação irldenizatória contra essa me
dida absurda tomada pelo cidadão que se dizia de
mocrático, q:..oe era o homem das Diretas Já e que 
agora, como Governador do Mato Grosso, tem-se 
comportado como o homem da "perseguição já". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JÚLIO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 
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Opinião. 

Servidores demitidos pelo Gpvemo de·. 
Mato Grosso têm· direito aindenizaçãó. 

·-DEIIUVEIIA-
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Sen3dor Casildo Malda
ner. (Pausa) 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1"
Secretário em exercício, Senador '~ey Suassuna 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SEN'-00 N"-6, DE 1996 

Determina que seja incurso nas pe
nas do tipo criminal doloso o agente de 
crime cometido mediante o uso de veicu
lo automotor nas condiçOes indicadas ou 
em área proibida pela autoridade compe
tente, e dá outras providências. · 

O Congresso Nacional decretll 
Art 1"- Será incurso nas penas do tipo criminal 

doloso ·a agente que cometer crime mediante o uso 
de veículo automolor para fins de locomoção, trans
porte de pessoas ou carga, ou lazer, invadindo área 
privativa de pedestre ou banhista, exlrapolándo deli
mi1ação de área especial de circulação pública, de
sobedecendo sinal luminoso ou ordem policial de 
parada obrigatória, transitando em velocidade supe
rior à permitida para o local, ou disputando oorrida 
por espíritO de emulação. 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

Art 3'! Revogam-se as disposiçOes em oonlrá-
rio. 

Justificação 

É incontestável, nos tempos modernos, a ne
cessidade de uma legislação mais rigorosa na re
pressão dos delitos de trânsito. O crime de trãnsito é 
um crime da pivllização e do progresso, cujas conse
qüên<:ias.são danosas, causando lesão efetiva, re
dundando no chamado. crime de dano,. caracterizado 
por lesão corporal ou morte de outrem. O deliiD de 
trânsito pode, também, conduzir a uma potencialida
de de lesão a outrem, caracterizando o crime de pe
rigo. 

Os crimes que se cometem graças a veículo 
autqmotor exigem uma regulamentação mais severa 
em nossas leis. Não podemos oonsiderar apenas 
corno crime culposo condutas quo., além da vida, da 
incolumidade individual, col~-· em risoo a intran
qüilidade e insegurança co!e& • .,s. 

São muifos os charnaoos. acidentes de trânsito 
que passam por caso fortuito ou crime culposo, com 
a conseqüente atenuação da responsabilidade ou 
absolvição. quando na verdade são crimes dolosos 

disfarçados. Nestes, ·o agente, além de possuir a 
consciência da sua imprudência, aventura, aceitan
do qualquer resullado danoso que possa advir de 
sua conduta. • 

O Direito Penal, sob pena de ficar inteiramente 
desarmado diante de perigosos delinqüentes, deve 
admitir o agir doloso de quem dirige um carro, moiD
cicleta, jet ski, ou qualquer outro veículo aulomotor 
em condições i~róprias para o local, ou em área C4<> 
a::esso seja proi>ido pelas aúoridades oo~. 

O presente projeto objetiva imprimir uma pUli
ção mais rigorosa a essas condulas. Assim, quem 
dirige nas condições indicadas neste projelo, infrin
gindo norma imposta pela autoridade competente, 
provocando lesão, morte às pessoas, e perigo à co
letividade, deve ser enquadrado na fonna dolosa do 
tipo penal. 

Isto poslo, conclamarnos os iluslres pares para 
a aprovação deste projeto que pretende iriudar o tra
tamento dado pelos tribunais aos marginais do vo
lante. que oolocam em risco a segurança públ~ 

Sala das sessões, 11 de janeiro de 1996. -
Senador Romeu Tuma. 1 

(A Comissão· de Constituição, JUstiça 
e Cidadania -decisão terminafiv;3.) 

, O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O proje
to será J)lbi'ICado e remetido à Comissão· de Consti
tuição, Justiça e Cidadània, onde tramitará a partir 
de 15 de fevereiro próximo. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário. 

. É lido o seguinte 

OFLP~ Nº 9196 

Brasma, 1 o de janeiro de 1996 
Senhor Presidente. 
I\IOS tennos do § 72 do art 65 do Regimento ln

temo do Senado Federal, indico, para exercerem as 
funções de VICe-Líderes do PFL, os Senadores Joel 
de tiollanda e Romero Jucá.. além dos Senadores 
Edison Lobão e Franceüno Pereili já indicados. . 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleao, Lí
der do Partido da Frente Liberal- PFL 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O referi
do ofício vai à putllicação. 

A Presidência recebeu, do Presidente da Re
pública, a Mensagem 11"- 106, de 1996 (n"- 29/96, na 
origem), de 1 o do corrente, solicitando a retirada, a 
pedido do interessado, da Mensagem 11"- 1.193, de 
1995, que indicou o nome do Senhor Júlio César 
Gomes dos Santos, Minislro de Primeira Classe da 
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Carreira de Diplomala, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto aos. Es1ados Unidos Me-
xicanos. · 

É a seguinte a mensagem recebida: 

ME;NSAGEM 1\1" 106, DE 1996 
(N!! 29/96, na origem) 

Senhores Membi'OS;do Senado Federal, 
Submeto à apreciação de Vossas ExcelênCias 

a retirada, a pedido do interessado, da Mensagem ,_ 
1.193, de 9 de novembro de 1995, que indicou o 
nome do Senhor Júlio César Gomes dos Sanlos, Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasü junto 
aos Estados Unidos Mexicanos. 

Brasflia. 1 o de janeiro de 19ll6. - Fernando 
. Henrique Cardoso. 

O SR: PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A maté
ria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente. 

Os Srs. Senadores Júlio campos e Mauro Mi
randa enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 213 do Regimen
to Interno. 

S. Ex% serão atendidos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-M1)- Sr. Presi

dente, Sr->5 e Srs. Senadores, em mlitas oportunida
des, tenho feito uso desta privilegiada tribuna para 
. ressaltar a capacidade de trabalho e empreendimen
to do homem ma!oilrossense, destacando os signifi
cativos avanços econõmicos que meu Estado vem 
conquistando, particularmente no setor agropecuá
rio. Valho-me sempre dessas opor11.11idades para res
saltar a conveniência e a necéSsidade de decfJCar-5e 
ao setor primário o apoio que ele men3Ce e necessita, 
pois, se na grande maioria dos palses a agricultura de
sempenha um papel fundamental no sentido de garan
tir a estabilidade, o progresso e o bem-estar da popu
lação, no Bras~ isso é ainda mais verdadeiro, levando
se em consideração as vastidões de terras férteis, a 
abundãncia de luz solar e a fartura de mananciais de 
água doce de que dispomos. · .. 

É sempre com renovado orgulho que registro 
aqui os sucessos obtidos pelos empresáiios e traba
lhadores mato-grossenses, na sua faina de gerar ri
quezas para o Es1ado e o País. Também hoje, não é 
outro o sentimento de que estou tomado senão o de 
orgulho ao comunicar ao egrégio Senado Federal 
que o Estado de Mato Grosso atingiu a condição de 
maior plantador de seringueira do País. 

Ocorre que recentemente foi encerrado o le
vantamento executado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística IBGE acerca da realidade 

daheveiculturaemmeu Estado. ESsetiabalbo leva
do a efeito com a colaboração da Ahevea As~cia
ção dos Heveicultores de Mato Grosso e da Em
paer-mt, trouxe à luz informações de fundamental 
importancia para a' classe produtora e usinas de be
neficiamento de látex, conquanto ainda comporte fa
lhas. 

Na verdade, tendo em vista a importãncia do 
planejamento de longo prazo para o pleno sucesso 
das culturas de longa duração, e considerando que 
para um planejamento eficaz é necessário dispor de 
uma radiografia precisa da realidade do setor, a 
Ahevea já está trabalhando para obter junto ao lba
ma Instituto B~as~leiro do Meio-Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis os fundos necessários 
para efetuar um levantamento de campo mais preci
so, embasado em questionários bem fundamenta
dos e adaptados às situações específicas de cada 
iocalidade. Esse novo levantamento haverá de for
necer um retrato de corpo inteiro da produ;;ão de 
borracha no Mato Grosso, de forma a subsidiar o de
senvolvimento ainda maior dessa cultura que· já é 
uma verdadeira mola propulsora do progresso no 
meio rural do Estado. 

Mas, corno já afirmamos, o levantamento re
cém-encerrado, inobstante suas eventuais imperfei
ções, revelou dados muito importantes, a começar 
pela informação de que o Mato Grosso possui a 
maior área plan1ada com seringueira do País. São 
hoje mais de sessenta e dois ml hectares plantados, 
dos quais pouco mais de vinte rrul estão já em pro
dução. Trata-5e, portanto, de um potencial produtivo 
que garante ao Estádo condições de inlluir no con
texto nacional do mercado da bOrracha, situação~ 
aliás. que já foi percebida pelas indústrias que traba
lham com essa matéria-prima no País. 

Outro fato que restou plenamente evidenciado 
no levantamento é que, apesar desse potencial, a 
heveicultura ainda não obteve, de parte das autori
dades tocais, o reconhecimento a que faz jus. Com 
efeito, observa-5e que o setor, via de regra, encontra 
alguma restrição quando busca apoio de agentes fi
nanceiros, Secretarias de estado e outros órgãos, 
que se mostram temerosos em associar-se aos he
veicultores, em vista do longo tempo neceSsário 
para o retomo do capital investido na atividade. 

Está também a merecer reflexão por parte da 
classe produtora a constatação de que não vem 
ocorrendo, paralelamente à ampliàção da área plan
tada, um fortalecimento do associativismo no setor, 
sendo ainda a AheVea· uma instituição pouco reCO
nhecida pela classe, não obstante os inúmeros ser
viços que vem prestando. 
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o trabalho reaiiza.do- acupolrie. por outro 
lado, de levantar os dados relativos à produti'• :da
de média da oolb.Jra, informação da maior relevân
cia para avaliar suas perspectivas futuras. Para o 
conjunto do Estado, a média situOu-se em sete
centos quilos por hectare por ano. Importa assina
lar, no entanto, que essa média estadual é "puxa-· 
da" para baixo pela pequena produtividade dos se
ringais de implantação mais Antiga, pois naqueles 
de implantação recente são atingidos os mais ele
vados índices de produtividade do País. É o caso, 
por exemplo, dos seringais do rl)unicípio de Dom 
Aquino, onde o rendimento médiõ chega a mais de 
mil e oitocentos quilos por hectare por m10, índice 
esse duas vezes e meia superior à média esta
dual. Levando-se em consideração que dois terços 
da área plantada no Estado estão"l!in<fa por entrar 
em produ~ e que sua produtividade serã certa
mente elevada pois se trata de seringais planta
dos com melhor tecnologia, que terao maior núme
ro de árvores por hectare e serão tecnicamente 
melhor explorados , pode-se afirmar, sem sombra 
de dúvida, que nos próximos anos a prodUtividade 
da heveiculb.Jra mato-grossense será fortemente 
incrementada 

Sr. Presidente, Sr% e Sis.. Senadores: 
Se tomarmos apenas a ãrea plantada no Maio 

Grosso ooja exploração somente terá início nos pró
ximos anos, veremos que ela é superior ao total de 
seringais de vários Estados da Federação nos quais 
hã maior apoio à pesquisa, melhor assistênçia técni
ca e mais linhas de créãrto, principalmente para cus
teio e plantio- Essa comparação mostra que é incon
testável a vocação d6 Estado para~ oolbJra que, 
vale lembrar, tem excelentes efeitos sociais, pois 
gera numerosos empregos diretos e indire!os. Para 
que se tenha uma idéia, as estimativas são de que a 
entrada em produção dessas novas áreas no Estado 
do Mato Grosso gerará cerca de vinte e quatro mil 
novos empregos dire!os e indire!os, os quais se so
marão aos jã existentes-

Como se pode ver, a heveicultura tem uma 
reafldade bastante diferenciada daquela das cultu
rais anuais, as quais, além de serem nitidamente sa
zonais, são intensamente mecanizadas, absorven
do, portanto, pouca mão-de-obra_ Nessa medida, é 
da maior conveniência tanlo cv ponto de vista eco
nõmico quanto do social a!TÇ)líar as 1inhas de crédito 
para novos plantios naquelas áreas que dernons
t'arn clara voc:ayão -para o cultivo- de sefingueira, 
como é o ca5o do Malo Grosso_ 

Sr, Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 

Repetidas vezes tenho afirmado que a jã signi
ficativa contribUção que o Matl Grosso dã à econo
mia nacional poderá ser ainda muito ampflada caso 
os produlores do Estado recebam o apoio a que fa
zem jus. O exemplo hoje trazido, da heveicult!.B'a, é 
mais um a ilustrar esse raciocínio. Apesar da falta de 
apoio, da carência de assistência técnica adequada, 
ela insuficiência das linhas de crédito, os produlores 
do Estado conseguiram elevã-lo à condição de 
maior plantador de seringueira do BrasiL Para lodos 
os ma1o-grossenses, isso constitui mais um motivo 
de orgulho. 

Muito obrigado! 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO} - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Correio Brazi
liense estampa na primeira página ela edição de 
hoje um pequeno retrato ela mais triste e cruel de to
das as nossas crises aluais. Com população e alivi
dade econômica de pequena metrópole, Taguatin
ga, a principal cidade-satélite de Brasília, sofre 
com a saúde, como a totalidade das cidadeS-brasi
leiras. Afinna o jornal que no hospital regi~al da 
cidade os pacientes são examinados em pé!.e dor
mem em cadeiras. Com uma capacidade de 60 lei
tos, só ontem foram internados 120 pacientes. Ta
guatinga jã não é uma cidad6'donnitório, como 
são as demais cidades- do entorno do Distrito Fe
deral.· Tem suas indústrias, seu comércio ativo, 
vida própria e ativiclade econômica comparável às 
grandes cidades brasileiras. 

. Por essa pequena amostragem,_ Srs.. Senado
res; imagine-se o que está acontecendo no pobre e 
sofrido· enlomo de Brasffia. incluindo os municípios 
goianos de Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziãnia, 
Novo Gama. San1o An!ônio do Descoberto, Planalti
na de Goiás e outras comunidades, com o desem
prego, os esgotos a céu aber10, a falta de ãgua tra
tada e a carência de outros eQ\l!parnentos sociais 
básicos para a saúde. Quase todos dependem da 
rede hospitalar d~ Bras:lia, que está falida 

Nossas preocupações mais próximas são com 
o Enk>mo de Brasília, que grita a sua miséria mais 
perto de nossos ouvidos. Mas todo o Brasil estã · 
doente. A Caixa Econôrnica Federal tem o programa 
Pro-Saneamento, que na verdade só foi ativado no 
final do ano passado. Em todo o país, apenas 220 
contra!os foram co!Tlllelados, e ainda assim incluin
do moradias populares e as chamadas cartas de 
crédilo,-para a~asse11lédia-baixa;-EnqtJar.lo-issc},-a 
crise social se agrava e não vemos ações concretas 
que levem à sua redução, principalmente em áreas 
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mais críticas, como é o Ernomo de Brasília Uma 
obra de porte para resolver o problema do abasteci
mento d água em Valparaíso, Novo Gama e Cidade 
Ocidental, es1á paralisada hâ alguns anos por falta 
de recursos. 

E o mais grave é que nos anos mais recentes o 
Brasil mudou o perfil de suas preocupações com a 
área da saúde. Antes, tínhamos a medicina preventi
va, e chegamos a sà'it" do mapa da Organização 
Mundial de Saúde na questão da incidência de 
doenças endémicas. Agora, estamos viv.endo a era 
da medicina curativa, que premia os grandes conglo
merados hospitalares privados. as grandes corpora
ções com seus mirabolantes e ineficazes planos de 
saúde. Uma distorção do tamanho de nossos proble
mas com a saúde. Os hospitais p(blioos estão aca
bando. Os médicos do serviço p(Jblico estão ga
nhando miséria Poucos municípios estão cober1DS 
pelo Sistema Único de Saúde. E o caso de Brasília, 
que motiva esta minha rápida intervenção, é ainda 
mais grave porque o atendimento é centralizado, co
brindo cidades periféricas que chegam até o territó
rio de Minas Gerais. 

A questão, que é grave demais, jâ chegou à 
política O próprio líder do PSDB na Câmara, o sem
pre cuidadoso Depulado José Aníbal, vocifera que 
os recursos para a saúde dobraram mas não produ
ziram resultados para a população. Trata-5e de uma 
denúncia grave que atinge o honrado ministro da 
Saúde, Doutor Adib Jatene, que é um grande nome 
de reconhecimenlo internacional. Com isso, o nosso 
Ministro perde poder para insistir na Co:ltribuição so
bre Movimentação Financeira, o novo nome que foi 
dado ao antigo Imposto do Cheque. É uma crise tão 
grande que acaba derrubando reputações e alimen
tando crises políticas. 

A crise é grave e precisa ser olhada de frente. 
A constatação é de que estamos proibidos de ficar 
doentes. Recebi ontem a cópia de uma conta hospi
talar d~ pequena cirurgia realizada no interior do 
país. Uma conta de 1 O mil reais. Coiltam-se nos de
dos os que podem pagar esta pequena fábula Çom 
a rede pública no estado de calamidade em que 
está, nossos pobres estão condenados a morrer 
sem assi.stência Para quem reclamar? 

Diante de todo este quadro crítico, tomam
se atualíssimas as conclusões e as advertências 
do Doutor Aloísio Campos da Paz, publicadas na 

última edição da revista Veja Ele tem autoridade 
moral para falar sobre saúde porque implantou, 
e dirige com mãos de ferro, a Fundação das Pio
neiras Sociais, IJPla das poucas instituições pú
blicas de saúde que realmente funcionam neste 
pais. É um grande documento para a reflexão dos 
governantes, do Congresso. das autoridades, de 
saúde e da população em geral. De minha parte, 
quero dar os parabéns ao Dr. Campos da Paz, pela 
coragem em atacar esta nossa grande ferida social, 
Pela transparência de seus argumen1os e pela força 
de suas teses. Acho até que o governo ganhou de 
graça um roteiro para trabalhar na rei'I'IOdelação da 
atua1 política de saúde. Basta ter humildade para ver 
a entrevista corno um documento de colaboração, e 
não como uma tese de oposição. Destaco apenas 
uma de suas afinnações, que traduz o conjunto de 
seu longo desabafo: • A lógica do sistema induz a 
criar a doença e lucrar com ela, não à utopia médica 
de acabar com a doença•. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Leval$-se a sessiio às 17h34min.) 

ATA DA ~SESSÃO DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 1995 

(PUBLICADA NO DSF, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 1995) 

RETIFICAÇÃO . 

Na página 1'1" 06086, 2"- coluna, na ementa do 
Parecer 1'1" 934, de 1995, referente ao Projeto de De
creto legislativo 1'1" 152, de 1995, 

Ondeselê: 
••. para Redação da Demanda, Prevenção ... 

Leia-se: 
·- para Redução da Demanda, Prevenção... · 
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Ata da 4 a Sessão não Deliberativa, em 
12 de janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

· Presidência dos Srs. Ney Suassuna, José Eduardo Dutra e Nabor Júnior. 

(IniCia-se a sessão às 9 horas} 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna} - Decla-
ro aberta a sessão: · · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secre!ário em exercicio Sr. Nabor Jú
nior procederá a leitura do ExpedieÕte. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REP0BUÇA 

Restituindo autógrafos de projetes de lei san
cionados: 

Nl! 107, de 1996 (~ 22/96, na origem}, de 9 do 
corrente, referente ao Projem de Lei da Câmara ~ 
54, de 1995 (~ 2.188191, na Casa de origem), que 
altera o caput do art 53 e o § 32 do art. 63 da Lei ~ 
8.245, de 18 de outubro de 1991 , que dispõe sobre 
as locações dos imóveis urbanos e-os procedimen
tos a elas pertinentes, sancionado e tJanformado na 
Lei nl! 9.256, de 9 de janeiro de 1996; 

N!! 108, de 1996 (~23196, na origem), de9 do 
corrente, referente ao Projelo de Lei da Câmara ~ 
89, de 1995 (~ 4.108193, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que dispõe so
bre o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, 
sancionado e transfonnado na Lei nl! 9.257, de 9 de 
janeiro de 1996; 

N!! 109, de 1996 (~ 24196, na origem). de 9 do 
corrente, referente ao Proje1D de Lei da Câmara ~ 
91, de 1995 (n" 4.588194, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que autoriza a 
reversão ao Município de Mamboré, Estado do Para
ná, dos imóveis que menciona, sancionado e tranfor
mado na Lei ~9.258,de9 de_ianeirode 1996; 

Nl! 11 O, de 1996 (n" 25/96, na origem), de 9 do 
corrente, referente ao Projelo de Lei da Câmara n" 
136, de 1995 (~ 1.265/95, na Casa de origem), que 

acrescenta paragrafo único ao art. 1 o, dispõe sobre 
a aplicação dos arts. 49, 56, incisos III e IV, e 57, in
ciso III, da Lei nl! 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
e dá nova redação ao§ 1" do art 12 da Lei n" 1.533, 
de 31 de dezembro de 1951, sancionado e tranfor
rnado na Lei~ 9.259, de 9 de janeiro de 1996; 

N!! 111, de 1996 {n" 26/96, na origem), de 10 
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
nl! 84, de 1995 {nl! 2.490/92, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que concede 
pensão especial a Ayres Câmara Cunha, sanciona
do e tJanformado na Lei ~ 9.260, de 1 O de janeiro 
de 1996. 

OFÍCIOS 

DO 1!!. SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Federal 
autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N!!. 3, DE 1996 

(N!!. 4.582/94, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Terrifórios) 

Transtonna e cria cargos no Quadro 
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Dis
trito Fedéral e dos Territórios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" São transformados e criados, no Quadro 

de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal • 
e dos Territórios, os cargos de provimen1D efetivo de 
que trata o Anexo I desta lei. 

Art 2" As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentá
rias consignadas ao Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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GRUPO 

Apoio 

Judiciário 

fi.poio 

Judiciário 

fApoio 
Judiciário 

outras 

!Ati vidades 

de Nivel 

Médio 

Processame_!! 

to de Dados 

TOTAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

TRANSFORMAçAO DE CARGOS DE PROVIME~TO EFETIVO 
DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

EXTINÇÂO CRIAÇÃO 

CATEGORIA CÓDIGO No DE GRUPO CM'EGORIA CÓDIGO 

FUNCIONAL CARGOS FUNCIONAL 

Ofie:i.a~ de TJDF-AJ025 73 Apoio Té=ico TJDF 

JUstiça 4 Judiciário Judiciário JDF-AJ021 

Avaliador 

OUtras Médico NS 901 

Atividades Odonté~ogo NS. 909 

Inspetor de TJDF-AJ027 ll. de Nive~ 

Segurança Superior, 

Não tem Enfermeiro Não tem 

-Assistente TJDF-AJ028 21 Apoio Agente de TJDF 

de Judiciário Segurança JDF-AJ026 

Taquigrafo - --~ Jucü.ciário 

Judiciário 

Apoio Atendente TJDF e 

Judi:ciário Judiciário JDF-AJ024 

Telefonista 20 

OUtras Auxihar de NI 1001 

Atividades Enfermagem 

de Nivel 

Médio 

Perfurador/ PRO 1604 06 ProcessameE:_ Programador PRO 1602 

Digitador to de Dados 

131 

161 

N" DE 

CARGOS 

E 

37 

24 

10 

-

02 

e 11 

21 

20 

06 

131 
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~ eserutura O~qan~zacJ.onal a4o~ada ~la• Leis de O:q&niz~ 

~io Jud~ciár~ - 8.185/91~ alterada pela Lei n~ 1.407/92. dete:ai 
nou a ampliação do quan~1tat~vo de unidades ~n~•~~&tiY&a coa a 
instal..açio de: novos Gabinetes. Secretari• de Tu:saas • Sec:n"C&ri• de 

Varas • tudo em. consequência do. atl:lMinto 4e volu.e dos tr&balboa. Dos. 
ve assim, acrésc:~ de número de dtsemb&r~ador••• juizes de direi~ 

Juizes ~ubs~1tutos, func:1on&r1os, perfazendo um to~l de .. ia de 
mil novos carqos. 

A J.:tplanta.ç:io do prolj:c-am.a de Assisti:ncia i. S...tide e Danefi 

cios Sociais dos servidores deste Tribunal da Justi~a 4o D1s~ito 

Federal e dos TerrJ.tórios - Pró-Saüde, pelo Eqriqio CobselbO Z.P.! 
c:ial, constitui marco deC:J.Sl.VO para a presta;io de ate~o --~ 
co-odonocolõqic:o cfú:,az r.zeste Tr::bun&l. e, prl.ilcipa~nte, H Yiscal! 

zar a relevinc:ia ao con~role médico preventivo de docnCaa. pois~ a 
doen;~ prev~nte diaqnoatieada aeri cc.b&tid& c~ aaia f&eili~ .... 

Atual.mente o quadro de a.saisti.doa ji ~lUapaaaa a casa doa 
2~400 (dois ~1 e quatroeen~osl tit~aras a da C~SDO (qu&~ ail • 
~eneosl ~Ddentea. 

Naste eonta~to faz·•• ~ster &mplia: o quantitativo de P:~ 

fiaaionais nessas.iz•••~ 

O p:Õpri.Q Serv~o de Recursos Hwu..n011 d•ste 'frilnm&l. •!!. 
tendau come perfeitAmente just~ficivel o &crise~ no quantitatiYO 

da carqos de Midieos-odontéloqos. ~iliar da EDfe:maqaa cataqori~ 

que nio foram contempladas COla .ac.rise:~.mos nas U~pliao;.õas ciow quadro 
posteriores i Lei 6.831/81~ 

AssiJI sendo r busca o prasan1:e projeto ele lei dotar o ~ 
bun&l da J'ui:tiC'ã do Distrito Fei!aral e dos TarritÕ:rioa elas COlil!! 
çõ.s neeessil:Us i eonseeu;io dos Nua objett.voa na p:r-taçio doa 

serviços juria.~ciOJl&j.&~ 

por C:acsfo~çio r dos cargos ral.ac:iona.clos no qu&clro anexo r nio i!! 

pUcari -. au.eato de despesas,. muito pelo c:onui.rio. tr&ri ._. ~ 

qa8a.a reduçio DO orç~to para pesao&l clesta COZ"te de.,.. J'uati;.a~ 

a.a .. lee·••· a.iDd&. que couultad& .a. Divisão da: o%-;&ZIIallto. • Fifta!!. 
ças 4o 'l'rii:Mmal, a - ... info:raa t.en• sido feitas as provisõ.. ~ 
ç...a.tirl- qauuSo d& al.&.boraçio da proposta~ 

Legislação Citada 

LEI N. 6.831 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1980 

Janeiro de 1996_ 

Dispõe sobre a. criação de cargos em órgãos dos Serviços Auxlliafts da. 
Justiça de Ilfstrito Federal e dos Teni.tór!Ds, e da\ outras prov:ldêw"•s 

.O Presidente ela República. 

Faço sãber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1• Ficam criados, nos Quadros Perinanentes da Secretaria do Tribuna,l-
de .Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Oficias .Judiciais e Extrajudi· 
ciais, os cargos constantes dos Anexos I a VL 

Art. 2" No Quadro da Secretaria do Tribunal de .JuStiça serão transformados. 
em cargos da Categoria F".mcional de Auxiliar .Judiciário do Grupo de Apoio .Ju
diciãrio, os de Agente Administrativo e Datil6grafo, mediante processo seletivo 
interno na conformidade da legislação aplicãvel aos servidores civis da i)nião. 

§ 1• . Nas tf'ansformações de que trata este artigo o servidor será incluido na 
primeira referência da classe inicial da Categoria Funcional correspondente. _ 

_ . § 2" Na hipótese de ser ultrapassada a primeira referência da classe iiú.cial, 
a inclusão será efetuada na referência de valor igual ou superior mais próximo do 
atual vencimento bãsico percebido pelo servidor. 

~ ........................................... •- .. ·- ....... . 

LEI N. 8.185- DE 14 DE MAIO DE 1991 

Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios 

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

LEI N. 8.407- DE 10 DE JANEIRO DE 1992 

Altera a Lei n. 8.185Cll, de 14 de maio de 1991, que dispõe sobre a Organização 
Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, e cria 

a Auditoria Militar do Distrito Federal 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso NaCicnial decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1? Os artigos 2?; 4? e § 1~; 9?; 18; com o acréscimo dos incisos IX e X 
e seu§ 2?; 25, incisos V e VI; 34, §§ 2?, 4? e 5~; 35, inciso II e§ 4?; 44, § 1?; 45 e 
§§ 1? e 2?; 49, com o acréscimo de um § 1? e renumeração de seu parágrafo único. 
para§ 2?; 60, parágrafo único; 61, "caput"; 67; 71; 75 e 78, inciso I, da Lei n. 8.185, 
de 14 de maio de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2? Compõem a Justiça do DiStrito Federal e dos Territórios: 

I- o Tribunal de Justiça; 

II - o Conselho Especial; 

m - o Conselho de Magistratura; 

IV- os Tribunais do Júri; 

V - os Juízes de Direito do Distrito Federal; 

VI- os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal; 
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VII- os Juízes de Direito dos Territórios; 
VIII - os Juizes de Paz do Distrito Federal; 

IX- os Juízes Je Paz dos Territórios; 

X- Auditoria e Conselho de Justiça Militar . 

•• 

Janeiro de 1996 

Art. 4? O Tribunal de Justiça, com sede no Distrito Federal, compõe-
se de trinta e um Desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Fede
ral e nos Territórios. 

§ 1? O Tribunal divide-se em duas Câmaras Cíveis e duas Criminais 
e em sete Turmas, sendo cinco Cíveis e duas Criminais. 

SEçiÃO II 

Da Competência do Conselho Especial, das Câmaras e das Turmas 

Art. 9? O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a organização, 
competência e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Especial, das 
Câmaras e das Turmas, observadas as respectivas especializações e o dispos
to na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••-••••-••••••••••••-·-·---·•-••••••• 

Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende: 

••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IX- Circunscrição Judiciária de Samambaia: 

a) três Varas Cíveis; 

b) três Varas de Família, Órfãos e Sucessões; 

c) três Varas Criminais e dos Delitos de Trãnsito; 
d) um Tribunal do Júri. 
X- Circunscrição Judiciária de Paranoá: 
a) uma V ara Cível; 

b) uma Vara de F2;I!Úlia, Órfãos e Sucessões; 
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trãnsito. 

§ 2? As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasília, Taguatin
ga, Gama, Sobrad' .lho, Planaltina, Brazlãndia, Ceilãndia, Samambaia e Para
noá correspondcn às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito 
Federal, con:preendendo-se as do Núcleo Bandeirante, Guará e Cruzeiro na 
Circunscrição Especial Judiciária de Br;:rsflia. · 
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Art. 25. Ao Juiz da Vara de· Execuções Criminais compete: 

V - expedir as nonnas de que trata o § 2? do arj;igo 698 do Código de 
Processo Penal; 

VI - prosseguir a execução de medidas de tratamento impostas pelo Juiz 
da Vara de Infância e da Juventude, desde que o infrator tenha completado 
d 

. .... 
ezo1to anos . 

............. ~ ... -.. ·-·····-··········· ... ································~··············-·······-·-······························· 
· Art. 34. O Juiz de Direito, em suas faltas e imped.iment:Os OCI!.Sionajs, 

é substituído pelo da Vara da mesma competência e de numeração imediata-
mente superior. · 

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

§ 2? O Juiz da Var:a de Órfãos e Sucessões será substituído pelo da 
1~ "'\(ara de Família; o da Vara de Execuções Criminais, pelo da 1!" Vara Cri
minal· da Circunscrição Especial Judiciária 4e Bra5fiia; o da Vara de Regis
tras Públicos e Precatórias e o da de Falências e Concórdatas da Circunscri
çâo_E_speci~.Judiciária de Brasflia·substituem-se mutuamente;' o da Vara 
de Md~n.t~·!io Trabalho, pelo da 1~ Vara Cível. da Circunscrição Especial 
Ju~iiciária de Brasília e o Juiz da Vara da Infância e da Juventude, pelo.Juiz 
de Direito. Substituto designado .. 

. . 
•••••••••n•••••••-••-••••••••••••-•••••••••••••••••••••••,.•••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••-••••• 

§.4? Os Juízes do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama e 
de Samambaia serão substituídos peloEI das Primeiras .Varas Criminais do 
Gania e Samambaia, respecti:vame_nte. 

· · "§ '5? · O Juiz da Vara Criminal de Sobradinho será substituído pelo da 
1~ Vara Cível; os Juízes das Varas Cível e de Família de Paranoá substituem
se mutuamente; o·Juiz da Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos 
de-Trânsito de Paranoã serã substituído pelo Juiz da Vara Cível da mesma 
Circunscrição Judiciária . 

..... . ............ :-·· ................................... ~ ................................................ --·-·······-·················--··-··········· 
Art. 35. Compete aos Juízes de Direito Substitutos: 

................................................................ ··---~··---·-··--·--········· ··-·· ...... ·-.......................................... .. 

II- efetuar a distribuição dos feitos às Varas de competência em todo 
o Distrito Federal e na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília e ao 
Tribunal dÓ Júri nesta sediado. 

§ 4? A distribuição dos feitos às Varas da Circunscrição Judiciária. 
de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Samambaia e Para
noá será efetuada pelo respectivo Diretor do Foro. 

165 
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Art. 44. 

§ 1!' Os cargos de Juiz de Direito da Circunscrição Especial Judiciá
ria de Brasília serão providos por remoção dos Juízes de Direito das demais 
Circunscrições do Distrito Federal ou promoção de Juiz Substituto, caso re
manesça vaga não provida por remoção. 

~-· .................. u ......................... ·-·-·-···-··· ........................ - .. ·-·-·-·-········· ·-·· ............ -····· ............................... .. . . ,. 
Art. 45. O provimento dos cargos de Desembargadores far-se-á por 

promoção de Juízes iie Direito do Distrito Federal por antigüidade e mereci
mento, alternadamente, reservado um quinto de lugares que será preenchi
do por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ad
vagados em efetivo exerdcio da proÍlSsáo. 

§ 1!' Tratando-se de promoção por antigüidade, a ela concorrerão os 
JuízeS de Direito da Cil;cunscrição Especial Judiciária de Brasília. No caso 
de· i:nei.-ei:imento, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhidos dentre to
dos às Juízes, observado o disposto nas alíneas "b" e "c", do inciso II, do 
artigo 93 da Constituição Federal . 

. § 2!' Os lugares reservados a membros do Ministério Público ou da 
Ordem dos Advogados do Brasil serão preenchidos dentre aqueles de notório 
saper jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva ativida
de profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação 
das respectivas classes . 

.............................................................................................................................. __ ,. .. ~ ........................................... . 
Art. 49. 

§ 1!' Aos Juízes de-Direito Substitutos se aplica o regime de férias.des
te artigo, observada a conveniência do serviço, nos termos do parágrafo se-
guinte. · 

§ 2!' --------·------------- . --·---------·-----------------------------------------------------------------------

Art. 60. 

Parágrafo único. A distribuição da Circunscrição Especial Judiciária 
de.Brasília será presidida por Juiz de Direito Substituto designado por ato 
do Presidente do Tribunal; nas Circunscrições do Distrito Federal e nos Ter
ritórios, quando houver mais de uma Vara, incumbirá ao Diretor do Foro. 

Art. 61. Na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília haverá um 
serviço de Distribuição de Mandado:r, ~o qual compete: 

/ ...... -~- . -- --. -.................. ----......... --................ ---·---------· --·-..... ···--····----····· ----. --------.............. . 
Art. 67. (Vetado) . 

.................................. .............. ___ _. _______ .., _____ 0 ______ .. ____________ _.._ .................................... .. 

Art. 71. Os cargos de Diretor de Secretaria dos Ofícios Judiciais se
rão preenchidos por bacharéis em Direito, dentre os Técnicos Judiciários 
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com exercício naqueles Ofícios, ressalvadas as situações existentes até 1!' 
de março de 1980. · 

u • •• ••••••••••--••••••-•••••-••••••••••••-••--_....,,.,...,...__,..,,...,,..,,..,.,_.,.,..,,.,. .. ,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. .. ,.,.,._,..,,.,.,._,.,.,.,,.. ••• •••• n•• -A.-t. 75. Será considerada especial a Circunscrição Judiciária de Brasília. 

Art. 78. ·······························-··-·······-·····················-·······-··-········-··············· 
--I- Circunscrição Especial Judiciária de Brasília: 

" ...................................................................................................... -............................................................................... _ 
Art. 2? A Justiça Militar do Distrito. Federal e dos Territórios será exercida: 

I- pelo Tribunal de Justiça em segundo grau; 

II- pelo Juiz Auditor e pelos Con9elhos de Justiça. 

~ 1? Competem à J~tiça Militar o 'processo e o julgamento dos crimes mili
tares, deímidos em lei, praticados por Oficiais e Praças da Polícia Militai- do Dis
trito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar.do Distrito Federal. 

§ 2? O!! feitos de competê~ da Justiça Militar serão· processados e julga
dos de acordo com o Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.002<2!, 
de 21 de outubro de 1969) e,. no que couber, respeitada a competência do Tribunal 
de Justiça, pela Lei de Organização Judiciária Militar (Decreto-Lei n. 1.003<3>, de 
21 de outubro de 1969). · · 

Art.. 3? A Justiça Militar será composta de uma Auditoria e dos Conselhos 
de Justiça, com sede e!D- Bra,Sília e juri,sdi,ção em todo o Distrit;c. Federal. 

Parágrafo único. O cargo de Juiz Auditor será preenchido por Juiz de Di
reito da. Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, ao qual caberá presidir os 
Conselhos de Justiça e relatar todos os processos perante os mesmos. 

Art.. 4? Os Co~elhos de Justiça·serão de duas espécies: 

a) Conselho Especial de Justic;~ para processar e julgar os Oficiais; 

b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os Praças. 

Art. 5? O Conselho Especial de JustiÇa será composto por qüatro Juízes 
Militares, de patente igual_~u superior à do acusado, e do Juiz Auditor. Na falta 
de Oficial da ativa com a patente é:idgida, recorrer-se-á aos Oficiais em inativida
de. O Conselho Permanente de Justiça compor-se-á de quatro Juízes Militares, es
colhidos dentre Oficiais da ativa, e do Juiz Auditor. 

Parágrafo único. Os Juízes Militares do Conselho Permanente de Justiça 
servirão pelo período de quatro meses seguidos, e s6 poderão ser de novo sortea
dos após o decurso do prazo de seis meses, contados da dissolução do Conselho 
em que hajam figurado. 

Art. 6? Cada Juiz Militar do Conselho Especial ou Permanente de Justiça 
terá um suplente e será escolhido, juntamente com seu suplente, por sorteio presi-
dido pelo Juiz Auditor ei]lsessão pública. -

(2) Leg. Fed .. 1969. pág. 2.265; (3) 1969. pág. 2.379. 



: 

168 -ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

§ 1? Os Juízes Militares .dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça 
serão sorteados dentre os Oficiais constantes da relação que deverá ser remetida 
ao Juiz Auditor pelo Comando-Geral da Policia Militar dó Distrito Federal e pelo 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

§ 2? Não serão incluídos na relação os Comandantes-Gerais, os Oficiais 
em serviço fora da respectiva Corporação, inclusive os Assistentes Militàres e os 
Ajudantes de Ordem. 

Art. 7? Ao Juiz Auditor, além da competência de que tr?-ta o artigo 21 da 
Lei n. 8.185, de 14 de maio de 1991, compete: 

a) instalar, juntamente com os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Auditoria da Justiça Militar; 

b) expedir alvarás, ~dados e outros atas, em cumprimento hs decisões dos 
Conselhos, ou no exercício de suas próprias funções; 

c) conceder "habeas corpus", quando a coação partir de autoridade adminis
trativa ou judiciária militar, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça; -

d) exercer supervisão administrativa dos serviços da Auditoria e o poder dia-. 
ciplinar sobre servidores que nela estiverem lotados, respeitada a competência 
da Corregedoria de Justiça. -

Parágrafo únieo. · O Juiz Auditor e o Presidente do Tribunal do Júri da Cir
cunscrição Judiciária de Brasília substituem-se mutuamente.· 

Art. 8? AJwitiça do Distrito Federal e serviços auxiliares compõe-se dos 
cargos discriminados nos anexos desta Lei. 

Art. 9? As despesas· decorrentes da execução desta Lei correrão k conta das 
dotações orçamentárias consignadas em favor do Tribunal-de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, ou de outras para esse fim destinadas. 

• 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-Se as disposições em contrário. 

Fernando Collor - Presidente da Rep6blica. 

Jarbas Passarinho . 

. .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . ... . . . . . -- ................... . 

A C0-1! SSAO DE CO'JST I TUIÇAG, JUSTIÇA E CIOJlD,IIN!A 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-4, DE 1996 
(W 1.156195, na casa ele origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Regulamenta o incisoXD, parte final, 
do art.. s-t da" Con_stituiçao Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A intercepta~ de corrunicações telef6. 

nicas, de qualquer natureza, para prova em investi
gação criminal e em instrução processual penal, ob
servará o disposto nesta lei e pependerá de ordem 
do juiz co~tente da ação principal, sob segredo 
de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se 
à interceptação do fluxo de comunicações em siste-
mas de infOrmática e telemática. ~ 

Art 22 Não será admitida a interceptação de 
comunicações telefõnicas quando ocorrer qualquer 
das seguintes hipóteses: . -

1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou 
participação em infração penal; . . 

11 - a prova puder ser feita por outros meios 
cfJSpOilíveis; 

III - o faro i11)19Stigado constituir infração penal 
punida, no máximo, com pena de detenção. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve 
ser descrita com clareza a situação objeto da investi
gação, inclusive com a incfiC!!Ção e qualificação dos 
investigados, salvo imposslbifldade manifesta, devi
damente justificada 

Art SI' A interceptação das comunicações tele
fanicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento: ·· 

1 - da autoridade policial, na investigação crirri-
na!; 

11 - do representante do Ministério PúbfiCO, na 
investigação criminal e na instrução processual pe
naL 

Art. 42 O pedido de interceplação de coiTIUI'lica
ção telefõnica conterá a demonstração de que a sua 
realização é necessária à apwação de infração pe
nal, com indicação dos meios a serem empregados. 

§ 1" ExcepciQnalmente, o juiz poderá adnilir 
que o pedido seja formulado verbalmente, desde 
que estejam presentes os pressupostos que aulori
zem a interceptação, caso em que a concessão será 
condicionada à sua redução a termo; 

§ 2" O juiz, no prazo máximo de 24 horas, deci
dirá sobre o pedido. 

Art 5"- A decisão será fundamentada, sob pena 
de nulidade, indicando também a forma de execução 
da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 

(quinze) dias, renovável por igual tempo uma vez 
co~ada a incispensabilide do meio de prova 

Art 69- Deferido o pedido, a autoridade policial 
conduzirá os procegimermls de interceptação, dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acompa
nhar a sua reafiZBÇào. 

§ 12 No caso de a diligência possibilitar a gra-
vação da conulicação interceptada, será determi
nada a sua transcrição. 

§ 22 CUJ11lrida a diligência, a autoridade policial 
encarrinhará o resultado da inten:eptação ao juiz, 
aco1l1J311hado de auto circunstanciado, que deverá 
conter o resumo das operaçOes realizadas. 

§ SI' Recebidos esses elementos. o juiz deter
minará a providência do art 82, ciente o Ministério 
PúbfiCO. 

Art 72 Para os procedimentos de interceptação 
de que trata esla lei, a autoridade policial poderá 
requisilar serviços e técnicos especializados às con

. cessionárias de serviço público. 
Art 82 A interceptação de comunicação telefô

nica, de qualquer nalureza, ocorrerá em autos apar
tados. apensac1os aos autos do inquérito poliêial ou 
do proc asso criminal, prese_rvando-se o sigilo cfas õt
Rgências, gravaçOes e transcrições respectivaS? 

Parágrafo único. A apensação somente.pOderá 
ser realizada imedialamene antes do relatório da au
toridade, quando se tra1ar de inquérito policial (Códi
go de Processo Penal, ait 1 o, § 1") ou na conclusão 
do processo ao juiz para o c!espa:.'lo decorrente do 
cf!SpoSkl nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de 
Processo Penal. 

Art 9" A gravação que não interessar à prova 
será inutilizada por decisão jucfiCial, durante o inqué
rito, a instrução processual ou após es1a. em vit1ude 
de requerimento do Ministério PúbfiCO ou da parte in
teressada 

·· Parágrafo único. O incidente de inutilização 
será :aSs"slido pelo Ministério P(blico, sendo faculta
da a presença do acusado ou de seu representante 
legal. 

Art 1 o. Constitui crime realizar interceptação 
de comunicações telefOnicas, de infomlática ou te
lemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem auto
rização judicial ou com objelivos não autorizados 
em lei. 

Pena: recluSão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

Art 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art 12. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 
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Justificação 

MENSAGEM liP- 724, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Ex~ 
celências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do 
projeto de lei que Reguamenta•o inciso XII, parte fi
nal, do art. 59- da COnstituição, e institui normas es
peciais de investigação criminal, nós Ciimes que es-
pecifica.. · · 

Brast1ia:, · ao .de .junho. ·de .1 995: "'. Fernando. 
Henrique Cardoso. 

EM/MJN"-244 

Brasília, 20 de junho de 1995. 

Excélentíssimo Senhor Presidente da Rep(tllica, 
Submeto à consideração de Yossa Excelência 

o anexo projeto de lei que regulamenta o inciso XII, 
in fine, do art. 52 da Cqnstituiçãií Federal, e instib.Ji 
normas especiais de investigação nos crime$ Q1.!6 
~ffica · 

2. A Garta Política, no preceito jnicialmente 
citado, preserva o sigilo das comunicações, mas 
permite, em certa medida, a sua quebrà por .ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma qu~ ~-~~i estaJJe: 
lecer para fins de investigação criminal ou i11§õtru-. 
ção processual pen~l ... Trataoà0,-$e,. pOrtanto, . de 
autorização dependente _de reguarrientação; : s~· 
gundo, aliás, jã decidiu o Supremo Tribunal Fede
ral (Habeas Corpus. n" ~,912),toma-se urgente a 
edição de lei ordinãr!a. a fim de apáreiJ:larel'!l:'se a 
Polícia e a Justiça para combate a criminalidade 
mais g~ve, de alta in.cidêriCia, !10:s: àfas atuals. 

3. O Ministro que me anteCedeu enviou a 
Vossa Excelência projeto sobre .o mesmo tema, 
encaminhado ao CongressO Nacional· pela Mensa
gem n" 1 .273/94, cujo texto foi objeto de reexame. 

4. Assim, consultandO especialistaS da ãrea, 
concluí pela conveniência de nele .inlrPduzi~ algu
mas modificações e de sua ampliaÇão para a in
clusão de um capítulo; .instituindO nonmas espe-
ciais de investigação nos criinés de roubo, extor
são, seqüestro e extorsão mediante seqüestro. 
Esse novo capítulo reforçará os meios disponíveis 
para a repressão e investigacào de uma forma de 
delinqüência especialmente grave e violenta (a ex
torsão mediante seqüestro), dfficultando a atuação 
isolada da família da vitima com afastamento da 
autoridade policial durante o desenrolar da trama 
criminosa. 

5. A propositura, cujo primeiro capítulo cuida 
da quebra do sigilo e da interceptação das comu
nicações telefónicas de qualquer natureza, medida 
indispensãvel à investigação criminal de certos cri
mes que vêm intránqüüizando · os habitantes das 
grandes cidades, estabelece limitaQiles à quebra do 
sigilo e somente a penmite por ordem jud'!Cfal, de 
modo a evitar abusos. Além áiSSO, criminafiZa a es
cuta clandestina com objetivos estranhos à autoriza
ção constitucional. 

6. Por outro lado, busca o projeto, dentre o~ 
tras providências, instituir nonmas de garantia para 
infonmantes, testermmhas ciu cúmplices arrependi
dos, penmitindo a sua colaboração com a autorida
de, sem o perigo de represãlias ou punições, cir
cunstãncia que certamente ensejará maior ·prob
abilidade de êxito na investigação da delinqüênéia 
organizada para a prãtica de crimes patrimoniais 
com o emprego de anma ou violência (seqüestros, 
assaltos a bancos, carros fortes, caminhões de ·car
ga; etc.). Isso atastarã, igualmente, o temor genera
lizado da j:lopulação em colaborar com as autorida
des policiais. 

7. Pelo exposto, permito-me sugerir a retira
da do Projeto de Lei n" 4.901195, da Cãmara dos 
Deputados, encaminhado pela Mensagem n" 
1 .273/94, remetendo-se, em substituição, o que 
ora ofereço ao descortino de Vossa Excelência, e 
solicitando-se· que sua tramitação se proceda ein 
regin1e de urgência, nos termos do art. 64, § 1~. da 
Lei Maior. 

Respeitosamente, Nelson A. Jobim, Ministro 
de -Estado da Justiça. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA /IP-244, DE 20-6-95 

1 . Síntese do problema ou da situação que reclama 
providências: 

O Projeto de Lei n" 4.901 , de 1 995, de iniciati
va do Poder Executivo, deve ser ampliado, para ins
tituir normas especiais de investigação nos crimes 
de roubo, extorsão, seqüestro e extorsão meciante 
seqüestro. 
2. Soluções e providências contidas no ato normati
vo ou na medida proposta: 

A retirada do Projeto de Lei n"4.901, de 1995. 
3. Alternativas existentes às medidas ou atas pro
postos: 
4. Custos: 
5. Razões que justificam a urgência: 
6. Impacto sobre o meio arroiente: 
7. S[ntese do Parecer dO órgão Jurídico_:. 
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.PROJETO ORIGINAL, ENVIADO 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O Congresso Nacional decreta: 

7 CAPITULO 

Quebra de sigilo. e-interceptação 
de comunicações telefOnicas 

Art 1 Q A interceptaçãe de comunicações telefõ
nicaS, de qualquer natureza, para prova em investi
gação criminal e em instrução processual penal, ob
seJVará o dispos1o nesta Lei e deper'lderá de ordem 
do juiz competente. 

Parágrafo único. O disposlo nesta Lei aplica~ 
à interceptação do fluxo de comunicações em siste
mas de informática e telemãlica. 

Art 2º- Não serâ admitida a interceptação de 
comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer 
das seguinteS hipóteses: 

1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou 
participação em inflação penal; 

11 - a prova puder ser feita por outros meios 
disponíveis, de fácil obtenção; 

III - o fato investigado constituir infração penal 
punida, no máximo, com pena de detenção. 

Art 3" A interceptação das comunicações tele
fõnicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento: 

1 - da auloridade policial, na investigação crimi-
nal; 

11 - do representante do Ministério Público, na 
investigação criminal e na instrução processual pe
nal. 

Art 4" O pedido de interceptação de comunica
ção telefónica conterá a demonstração de que a sua 
realização é necessária à apuração de infração pe
nal, com indicação dos meios a serem empregados. 

§ P Excepcionalmente, o juiz poderá admitir 
que o pedido seja formulado verbalmente, desde 
que estejam presentes os pressupostos que autori
zem a interceptação, caso em que o solícitante de
verá ratificâ-lo, por escrilo, no prazo de 24 horas. 

§ 2º- O juiz, no prazo máximo de 24 horas, deci
dirá sobre o pedido. 

Art SQ A decisão que deferir o pedido indicará 
a modalidade e a duração da interceptação, que não 
poderá exceder o prazo de trinta dias, podendo o 
juiz prorrogá-lo, fundamentadamente, em virtude da 
necessidade da prova e pelo tempo indispensável à 
sua formação. · 

Parágrafo único. Dessa decisão cabe recurso 
em sentido estrito. na confonnidade dos arts. 581 a 
592 do Código de Processo Penal. 

Art 62- Deferido o pedido, a auloridade policial 
conduzirá os prooedimentos de interceptação dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acompa
nhar a sua realizaçã.9. 

§ 1" No caso de a diigência possibilitar a gra
vação da comunicação interceptada, será determi
nada a sua transcriçãoc 

§ 2º- Cumprida a diligência, a autoridade policial 
encaminhará o resultado da intert:eptação ao juiz, 
acompanhado de auto circunstanciado, que deverá 
conter o resumo das operações realizadas. 

§ 3" Recebidos esses elementos, o juiz deter
minará a providência do art 8", ciente o Ministério 
Público. 

Art 7" Para os procedimentos de intercepta
ção, de que trata esta Lei, a ·auloridade policial po
derá requisitar serviços e técnicos especializados às 
concessionãrias de serviço público. 

Art. 8" A interceptação de comunicação tele
fónica, de qualquer natureza, ocórrerá em aulos 
apartados, apensados aos autos do inquérito poli
cial ou do processo criminal, preservando-se o si
gilo das diligências, gravações e transcri~ res-
pectivas. ; 

Art 9" A gravação que não interessar à prova 
poderá ser inu!Jlizada: 

I - no ..inquérito po&cial, por solicitação do Mi-
nistério Público; • 

11 - durante ou após a instrução processua' pe
nal, por decisão do juiz, em virtude de requerimento 
do Ministério Público ou da parte interessada. 

Parágrafo único. O incidente de inutifiZação 
será assistido pelo Ministério Público, sendo faculta
da a presença do acUsado ou de seu representante 
legal. 

Art 1 O. Constitui crime realizar interceptação 
de comunicações telefônicas, de informática ou tele
mâtica, sem aulorização judicial ou com objetivos 
não aulorizados em lei. . . 

Para: dois a quatro anos de reclusão, e multa. 

CAPfTULO 11 

Normas especiais de investigação nos crimes 
de roubo, extorsão, seqüestro e 

extorsão mediante seqüestro 

Art. 11 • A comunicação da ocorrência de rou
bo, extorsão, seqüestro e extorsão mediante se- _ 
qüestro, em qualquer de suas modalidades, pode 
ser feita por qualquer do povo, à Polícia ou ao Minis
tério P•Jblico. por escrito ou verbalmente. com garan
tia de sigilo sobre a pessoa que faz a comunicação, 
se assim o desejar. 



--

172 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Art 12. Durante c inquérito ou a instrução cri
minal, preservar-se-é o sigiio, salvo se o informanle 
se dispuser a depor como testernunlla, dispensando 
o sigilo. 

Art 13. Ao tomar conhecmento do desapa•:
cimento de pessoa, COIJ1 fortes inc ~os da prática 
de seqüestro ou de extorsão mediante seqüestro, · 
a autoridade policial: 

1 - instaurará inquérito"'policial, no prazo de 
24 horas; 

11 - fará, no mesmo prazo, relato circunstan
ciado a~/ juiz criminal competente das .provas e 
dos indícios existentes, identificando a pessoa se
qüestrada e as pessoas que lhe são próximas, re
feridas no art 15 desta Lei, com endereços, telefo
nes e outros dados de que dispuser; 

III - transmitirá ao juiz informações sobre o 
grau de colaboração dos familiares da vítima para 
a investigação do crime, requerendo, se essa cola
boração revelar-se negativa, deficiente ou dissimu
lada, a ind"ISponibilidade de bens, autorização para 
interceptação telefõnica e outras providências de
pendentes de ordem judicial. 

Art 14. O juiz, de posse desse relatório, em 
caso de urgência, poderá decretar, liminarmente, a 
quebra do sigilo das comunicações telefõnicas da 
residência e do trabalho da vitima, bem como de 
seus familiares, autorizando a autoridade po&dal a 
instalar os equipamentos de interceptação necessá-
rios. · 

Parágrafo único. Em seguida, colherá o pare
cer do Ministério Público e, se julgar necessário, 
decretará também a indisponibilidade temporária 
dos bens das pessoas referidas no art 15. 

Art. 15. Nos crimes de extorsão mediante 
seqüestro, o juiz, para evitar a entrega da vanta
gem indevida, pretendida pelos criminosos. pode 
decretar a indisponibilidade temporária de bens 
da vítima, de seu cônjuge, ascendente ou de- _ 
scendente. 

Art. 16. A indisponibilidade de bens de que 
trata o artigo anterior será decretada pelo prazo de 
trinta dias. prorrogável por igual prazo. 

Art 17. Durante o prazo da indisponibilidade, 
nenhum agente de instituição financeira poderá libe
rar, sob pena de respo"" ·:iJilidade por crime de de
sobediência, previstr"· ~ J art 330 do Código Penal. 
em favor das pessoas mencionadas no art 15, 
quantia que exceda a quwilentos salários mínimos, 
salvo expressa autorização do juiz criminal compe
tente. 

§ 1"- A indisponibilidade não alcançará os re
cursos necessários ao cumprimento de obrigações 
comprovadamente assumidas anteriormente· ao 
seqüestro e não _importa em restrição a direitps 
inerentes à propriedade, impedindo. porém, en
quanto durar, a prática de atos de alienação ou de 
constituição de õnus reais, que serão reputados 
nulos de pleno direito. 

§ 2º- O Banco Central do Brasil executará a 
dec~::ão de indisponibilidade, no âmbito das insti
tuiçõe<: 'lnanceiras, comunicando ao juiz, por de
terminaao deste, as pessoas tisicas ou jurídicas 
atingidas. 

§ 3"- O juiz poderá, demonstrada a necessida
de e ouvido o Ministério Público: 

I - modificar total ou parcialmente a decisão 
de indisponibilidade; 

11 - autorizar negociações, sem pagamento 
de resgate, para libertação da vítima; 

III - permitir vigilância sobré as pessoas refe
ridas no art 15, para evitar contatos com seqües
tradores. prejudiciais às investigações em curso. 

Art 18. A promessa de recompensa a quem 
prestar informação que permita a localizaÇão da 
vítima, feita em documento escrito ou por anúncios 
públicos, será irretratável, se a vítima for encontra
da com vida, graças às intormações prestadas. 

§ 12 o nome do informante, beneficiário da 
recompensa, não será publicamente divulgado, 
para evitar represálias. 

§ 2º- A recompensa não poderá ser paga, em 
qualquer hipótese, a agente policial, civil ou mili

. tar. 
. Art. 19. Enquanto perdurar a ação de seqües

tro, o inquérito e as diligências investigatórias se
rão sigilosas, para preservarem-se a vida e a inte
gridade tisica da vítima. 

Art. 20. O § 4" do art. 159 do Código Penal, 
acrescentado pela Lei 11"- 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 4" O cc-autor ou participe que retra
tar-se, prestando _informações à autoridade 
que permitam a localização e libertação da 
vítima, ficará isento de pena A. 5 do pro
jeto de lei que Regulamenta o inciso XII, 
parte final, do art 5", da Constituição Fe
deral, e institui normas especiais de inves
tigação criminal, nos crimes que especifi
ca 

Art 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 
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TITULO 11 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPITULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art 52 Todos são iguais perante a lei. sem dis
tinção de qualquer natureza. garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do direito à vida, à fiberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos tennos seguin
tes: 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou ins
trução processual penal; 
•••••••••••••••-••--•u•••-••••••-••••••-••••••u--••••••••••••-•-•-••••• . ' 
DECRETO-LEI 1\1<3.689, DE3 DE OUTUBRO DE 1941 

Código de Processo Penal· 

UVRO III 

Das Nulidades e dos Recursos em Geral 
•••••-••••••••••••-••••••••••••••n•••u•••-~•e-o•••••••••••••••••••·---••••••• 

TfTULO 11 

Dos Recursos em Geral 

CAPITuLO li 

Do Recurso em Sentido Estri1D 

Art 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença: 

I-que não receber a denúncia ou a queixa; 
11 -que concluir pela incompetência do juízo; 
III - que julgar procedentes as exceções, salvo 

a de suspeição: 
IV -que pronunciar ou il!llronunciar o réu; 
V - que conceder, negar, aroitrar, cassar ou 

julgar inidõnea a fiança. indeferir requerimento de 
prisão preventiva ou revogã-!a, conceder liberdade 
provisória ou relaxar a prisão em flagrante; 

VI - qúe abso:Ver o réu, nos casos do art. 411 ; 

VIl - que julgar quebrada a fiança ou perdido o 
seuvalor; -

. VIII - que decretar a prEiscrição ou julgar, por 
outro modo, extifl\ll a punibifKfade; _. _ 

IX - que indeferir o pedido de reconhecimen1D 
da prescrição ou de outra causa exlintiva da punibili
dade; 

X- que conceder ou riegar a oidem de habeas 
corpus; . . . 

XI -que côricéder, negar ou revogar a suspen-
são condícionru da pena; . , · . . · • 

XII - que conceder, negar ou revogar livramen-
to condicional; · 

XIII - que anular o processo da instrução crimi
nal, no todo ou em parte; 

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta 
o excluir; 

XV - que denegar a apelação ·.ou a julgar de-
serta; -

. XVI .,.. que ordenar. a s1.15pensão do processo, 
em Virtude de ques1ão prejudicial; 

XVII.,- que decidir. sobre a unifiCação de penas; 
XVIII- que decidir o incidente de falsid<id« 
XQ< - q~ i:!~retar. medida de seguranÇI!. dê

pois de tiansitar'á séntenÇà éni julgadO; · · • . } .-: 
. xx- q~ iJ!!P!Ji>f!!!",~ida lje i;eg~?'por 

transgressão de outra; .. , . . . . 
. : XXI .,.. cjue ~ ou sii>Siifuii a medida. de . 

· · nO$ i:asoS dÕ art. 77 4; · · seg~. ,· .... 
xxn- que revogar a medida de segurança; 
XXIll - que deixar de revogar a medida de se

gurança. nos caso.s em q~ a lei admita a revoga-
ção;·.···. :~··_. 

· · XXIV - cjt.ié cÇJnv~!t!'Jr ·a iJ1ulta erri detel)ção ou. 
em prisão simples.· · · · · · 
• Vide art689; sobre á ~o da awtta 

Art 582. "ós "recursos serão senl>re para o Tri
bunal de Apelação, salvo nos casos dos nºs V, X e 
XIV. 

Parágrafo único. O recurso, no caso do n" XIV, 
será para o presidente do Tribunal de Apelação. 

Ar!. 583. Sltlirfll nos próprios autos os I'ElCUSOS: 

I - quando interpostos de ofício; 
11- nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; 

III - quando o recurso não prejudicar o anda-
mento do processo. 

Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá 
em traslado, quando, havendo dois ou mais réuS, 
qualquer deles se conformar com a decisão ou 1Ddos 
não tiverem sido ainda intimados da pronúncia 

· Art 584. Os recursos terão efeito suspensivo 
nos casos de perda da fiança, de concessão de fi-
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vramento condicional e dos n"s XV, XVII e XVIV do 
art 581. 

§ 12 Ao recurso interposto de sentença de iro
pronúncia ou no caso do rfl VIII do art 581, aplicar
se-á o disposto nos art. 596 e 598. 
• VIde Súmula 210 do STF. 

§ 22 O recurso da pronúncia suspenderá Ião-
somente o julgamento. ., 

§ 3'> O recurso do despaçho que jugar quebra
da a fiança suspenderá unicamente o efeito de per
da da me1ade do seu valor. 

Art 585. O réu não poderá recorrer da pronún
cia senão depois de preso, salvo se prestar fiança. 
nos casos em que a lei admitir. 

Art 586. O recutSO voluntário poderá ser inter
p0S10_ no prazo de 5 (cinco) dias. ~ 

• VIde Súmul'j319 do STF. 

Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV, o 
prazo será de 20 (vinte) dias, contado da da1a da pu
blicação definitiva da lista de jurados. 

Art 587. Quando o recurso houver de subir por 
instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, 
ou em requerimento avulso, as peças dos aulos de 
que pretenda traslado. 

Parágrafo IÍ1iCO. O traslado será extraído, con
ferido e concetlado no prazo de 5 (cinco) dias, e 
dele constarão S6l11ll'6 a decisao recorrida, a certi
dão de sua intimação, se por outra forma não for 
possível verificar-se a oportunidadle do recurso, e o 
termo de interposição. 

Art 588. Dentro de 2 (dois) dias, contados da 
interposição do recurso, ou do dia -em que o escri
vão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recor
rente, este oferecerá as razões e. em seguida, será 
aberta vista ao recorrido por igual prazo. 

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será 
intimado do prazo na pessoa do defensor. 

Art 589. Com a resposta do recorrido ou sem 
ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 
(dois) dias, refonnará ou sustentará o seu despaçho, 
mandando instrUr o recurso com os traslados que 
lhe parecerem necassãrios. 

Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho 
recorrido, a parte contrária, por simples petição, po
derá recorrer da nova decisão. se coUber recurso, 
não sendo mais lícito ao juiz I'T'c:.dificá-la Neste caso, 
independentemente de novos arrazoados, subirá o 
recurso nos próprios aullls ou em traslado. 

Art 590. Quando for impossível ao escrivão ex
trair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorro
gá-lo até o dobro. 

Art 591. Os recursos serão apresentados ao 
juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 (cinco) dias da 
publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues 
ao Correio dentro do mesmo prazo. 

Art 592. PuÕiicada a decisão do juiz ou do tri
bunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, 
dentro de 5 (cinco) dias, ao juiz a quo. 

DECRETO-LEI N!' 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

PARTE J;SPECIAL 

TITULO 11 

Dos crimes contra o pa1rim0nio 

CAP[TULOII 

Do roubo e da extorsão 

ExiDrs/Jo mediante seqüestro 
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de ob

ter, para si ou para Qutrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate: 

. Pena- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

§ 42 Se o crime é cometido por quadrilha ou 
bando· o co-aulllr que denunuã-lo à autoridade, faci.. 
rrlando a Dbertação do seqüestrado, terá sua pena 
reduzida de um a dois terços. 

TITuLO XI 

Dos crimes contra a administraçao pública 

CAPITuLO li 

Dos crimes praticados por particular 
contra a administraçao em geral 

Desobediência 
Art 330. Desobedecer a ordem legal de funcio

nário plblico: 
Pena- detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) 

meses, e multa. 
••••••••••••••••••••••••••••••••- •••••••••••••• oooou-••••••••-oouoo••--•••~--
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(A comissão de Constillição, Jus1iça e 
Cidadania.) . 

O SR. PRESIDEt{TE (Ney Suass1.113) - O ex
peáJellte lido vai à pt.illicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Pro
jeto de Lei da Câmara n2 4, de 1996, lido anterior
mente, terá tramitação com prazo detenninado de 
quarenta e cinco dias, nds tennos do art 64, § 12, da 
Constituição, combinado com o art. 375 do Regi
mento Interno. 

De acordo com o art 122, 11, b, do Regimento 
lntemo, a matéria poderá reêeber emendas, pelo 
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu do Ministro da Fazenda o Aviso 02 
14, de 1996, de 5 do corrente mês, encaminhando 
cópia do ofício do Presidente do Banco Cen1ral do 
Brasil, relatillo às conclusões da Decisão n2 607, de 
1995, do Tribunal de Contas da União, referente à 
Fundação Banco Central de Previdência Privada -
CENTRUS. . 

O Aviso será anexado ao Projeil de Lei do Se
nado 02 45, de 1993,- que tramita na Comissão de 
Assuntos Sociais " e, em cópia, ao Diversos 02 132, 
de 1995, que se encontra na Corrissão de FISCaliza. 
ção e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu do Presidente do lnstitufD dos Ad
vogados 81'3S11eiros o Ofício n'! 1.426/95, de 5 de de
zenilro último, por meio do qual encaminha cópia do 
parecer emitido por aquela lnstib.ição sobre a Emen
da Constitucional n" 46, de 1995. 

O expediente será encaminhado à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde tranita a 
Proposta de Emenda à Constituição n" 46, de 1995, 
para os efeitos do art. 263, do Regimento ln!emo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que em virtude de o 
Projelo de Lei do Senado n2 99, de 1995, versar so
bre matéria objelo de lei complementar, nos termos 
do art. 192, V, da Constituição Federal, . relifica o 
despacho inicial da proposição, para que a mesma 
tramite sem decisão termi!latjva na Comissão a que 
foi distribuída. Serão feitas as devidas retificações 
de autuação e publicações. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscrilos. 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao senador Roberto Re
quião. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvarn Borges. 
V. ~ ~ de 20 minuf!ls para o seu pro

nunciamento. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o segwnte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores. o ano de 
1995, apesar de o Governo, para garantir o equilí
brio da economia, ter estabelecido uma política re
cessiva, foi extremamente positivo. Consideramos 
positivo, Sr. Presidente, em virtude de .termcs obser
vado a normalidade democrática, as institUições em 
eqt.ilibrio. Houve poucas greves, poucas manifesta. 
ções. Enquanto isso o eqt.ilibrio de dois homens pú
blicos, um no comando do Executivo, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, e o outro, o Presidente 
José Samey, era o responsável por esse clima de 
nonnalidade. 

O Presidente Femanclo Henrique Cardoso, jun
tamente com sua equipe, buscou proporcionar o que 
a Nação tanto exige: o ajuste da economia e á& tão 
decantadas e necessárias refonnas da ConstituÇão. 

No comando do Podei" Legislativo, o f>reS!den
te José Sarney - tivemos a felicidade de ter um ho
mem com o seu conhecimenlo, o de quem navegou 
'pelas duas margens do rfo - colaborou, deu um tom 
especial no eqt.ilibrfo entre o Congresso Nacional e 
o al1o Poder Executivo. 

É verdade, Sr. Presidente, SrS. Senadores, que 
temos dívidas sociSis terríveis com a Nação, mas 
devemos entender que o nosso País é jovem. Esta
mos buscando o eqt.ilíbrio, traçando o caminho do 
desenvolvimento. O Brasil selá Uma potência em 
breve. quem sabe daqui a uma. duas décadas. Hoje 
estamos preparando esse caminho. 

Observamos que se busca um ajuste sêrfo 
para que o País tenha condições de cumprir seu 
destino. Seremos, sem sombra de dúvidas, um país 
muilo foFte no futuro. EsiDu múlo otimista! 

Hoje, em uma convocação extraordinária, esm:
mos aqui juslamente com o objetivo de dar velocida
de aos nossos trabalhos, pois já estamos em um 
ano eleitoral, e a partir de julho todos os políticos 
desta Casa do Congresso Nacional estarão envolvi
dos no pleito tnuoicipal nos milhares de Municípios 
pelo País. 

Congratt.io-me com o Senhor Presidente Fer
nando Henrique Cardoso que acertadamente convo
cou o Congresso, pois essa reforma da Constituição, 
esse ajuste, o País tanto precisa, tanto necessita. 
Precisamos acelerar o passo, Sr. Presidente. Acele-
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rando-o, tenho certeza de que o Brasil entrará nos 
trilhos. 

Sr. Presidente, além desses comentários, teço 
algumas considerações da tnb..:r.a do Senado Fede
ral a respeito de certos problemas do Pais. Acompa
nho pelos meios de comunicação as noticias sobre a 
questão dos rejeitados pela sociedade. Para verifi
cannos quando uma sociedade está doente, procu-
ramos observar os falos que sttrgem · 

Tem-se falado muito neste País sobre a prosti
tuição infantil. 

Recentemente vimos, através do noticiário na
cional, uma rebelião que se desencadeou por todo o 
sistema penitenciário. Do extremo norte do Pará ao 
Rio Grande do SIJ observamos que o sistema carce
rário também, em sucessivas rebeliões, se manifes-
tava ~ 

Gostaria de fazer um apelo ao Presidente da 
República e à sua esposa, [)!! Ruth Cardoso, que co
manda a politica social do Govenno, das tão decan
tadas Comunidades Solidárias, que procurassem fi
car atenms não só aos programas do leite ou outros 
até paliativos. Seria muifo interessante que a Comu
nidade Solidária, comandada pela Primeira-Dama, 
desenvolvesse um programa especial de assistência 
a esses milhares de brasileiros marginalizados. Por
que, na verdade, ninguém nasce mal. Temos aí si
tuações e condições em que quando o cidadão nas
ce, dependendo do seu meio e da sua situação só
cio-econômica, ele praticamente já tem um destino 
traçado. Esse destino é que o Estado poderia, 
realmente, reorganizar em um processo integrado 
de educação. Acredito que a . Primeira-Dama do 
País poderia, com sua força e dedicação, ajustar 
um programa especial de atendimento a esses mi
lhares de marginalizados que clamam, que se re
belam, que se manifestam de formas distintas por 
este Páís afora. 

Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, es1Du 
bastante otimista em relação ao ano de 1996. TIVe
mos sucesso sim com o Plano de Estabilização. 
Apesar das altas taxas de juros, apesar de todas as 
dificuldades, o País está atravessando uma fase po-
sitiva - -

Gostaria de deixãr registrado, nesta sessão, 
este apelo à Primeira-DaiTlê para que ela se juntas
se ao Ministro da Justiç:., que fizesse um colegiado 
especial para que esses recursos fossem destinados 
a um programa principalmente de educação e de as
sistência, quer dizer, uma ação conjuminada Aí sim, 
nós teriarnos cóndições. Lembro-me de que, quando 
assistia através da televisão ou ouvia J)elo rádio notí-

cias sobre as rebeliões eslourando pelo sistema car
cerário País afora, sinceramente, ficava comovido 
em ver aquela situação dramática Uma outra coisa 
também que me deprime é a questão da prostituição 
generalizada É importante que haja um programa 
sério para que possamos dar assistência a esses re
jeitados da sociedade. 

Sr. Presidente, são estas as minhas palavras 
nesta sexta-feira. Acredito que na próxima semana, 
se Deus quiser, vamos acelerar o passo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador HumbertD Luce
na(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Urna(Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Mariuce 
Pinto.( Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, a direção na
cional do Movimenlo dos Sem-T enas enviou corres
pondência ao Presidente da República, assinada 
pelo Sr. João Pedro Stedile, onde ressalta que rece
beu do Presidente interino do INCRA, Dr. Raul do 
Valle, a relação dias 42.912 tammas que teriam sido 
assentadas em 1995, e que o Senhor Presidente 
considerou inadequadas e descabidas as críticas do 
Movimento dos Sem-Terras. 

Esclarece João Pedro Stedile: 

~ gostaríamos de larrbém lhe expli
car os dados: 1-0s dados que n6s áiVIJgamos 
na imprensa, nós colhemos no INCRA, e por
tanto são oficiais, nãJ inventamos nada As 
42.912 farmõas existem; os 288 projetas de 

· assentamentos existem, como ÕIZ o INCRA. O 
problema está em que as farm1ias já estavam 
na terra Não dependeram de nenhuma 3ção 
do seu Governo para ter acesso à terra. --

Por isso, o INCRA mascarou os dados. 
Das 42 rrul que agora estão em projetos ofi
ciais de assentamento, apenas 12.263 famí
lias tiveram de falO acesso à terra durante o 
ano de 1995, em fuilção de desapropriação 
de áreas e ações do Governo nesse ano. 2-
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O gesto de ter regularizado as fami&as como 
assentameniD Oficial, nós elogiamos. Mas 
não pode cfrzerque é ação de seu governo. 

Senhor presidente, o que nós quere
mos explicação do INCRA e do seu govemo 
é por que não assentaram as 31.619 fami
üas que estão acampadas, debaixo de lo
nas, passando todo o tipo de sacrifício? O 
senhor havia ~mido esse compromisso, 
de que o INCRA priorizaria a solução Qes
ses acampamentDs. Em todos os estados 
há acampamentos.• 

O jornalista Janio de Freitas mostra es1a cor
respondência na sua coluna de ontem, dizendo que 
nenhum comentário poderia ser mais esclarecedor 
do que esse trecho da carta do MovimenlD dos Sem
Terra ao Presidenle Femal1do Henriéjue Cardoso. 

Diante da frustração dos trabalhadores sem 
terra, não é à toa que resolveram protes!ar retoman
do as invasões no sul do País. 

Conforme assinala o Jornal do Brasil de hoje: 

No Município de Palmeira das Missõ
es. cerca de quatro mil colonos - entre ho
mens. mulheres e crianças- invadiram, pela 
terceira vez, a Fazenda do Salso. Enquanto 
issO~- na capital gaúcha, outros 350 serrHer
ra ~ área defron1e ao prédio do Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), onde as fideranças se reu
niram com o Superinlendente Regional, Jà.. 
nio da Silva Eles reivindicam o assentamen
to das 2.590 famílias acampadas em vários 
municípios, além de lonas, armenlos, assis
tência médica e escola para suas crianças. 

Sr. Presidenle, é preciso que se analise com 
maior rigor a politica agrícola e de Reforma Agrária 
do Governo do Presidenle Fernando Henrique Gar
doso. 

Ao final do ano, disse o Presidente: 

"Por isso, fiz questão de asseg~Xar me
lhores condições para a agrictJtua. A TA foi 
efiminaia dos novos financiamentos e as dívi
das estã> sendo renegociadas para que, no 
ano que vem, os agricultores produzam u-na 
boa safra e ganhem mais" .... "Estamos avan
çando também em outras áreas. Já disse e re
pilo: quero a:elerar a Reforma Agrária Em 
1995, assentamos 40.286 famTIBS, mito mais 
do que em qualquer ano anterior". 

Vejamos. de fato, o que aconteceu, primeiro, 
com respeito à política agrícola 

O Presidenle da Repúb&ca assegura 
que; ao ter efiminado a TA dos novos con
tratos de crédito rural e estabelecido meca
nismo (seguritização) para a renegociação 
das dívidas ruais, os agriculk>res terão con
diÇÕes de obter boa safra e aumentar a ren
da gerada pela atividade no ano de 1996. _ 

1. Quanto à eliminaçao da TR dos financiamenlos 
rurais: o Presidente tem lu1ado OS1ensivamente 
contra a medida. Os fatos: 

No ano de 1994, o Congresso Nacional 
aprovou o PL\1 n"-11194, em a.p art 16, § 21-, 
ficara estabelecido que a evoluçí!Kl dos encar
gos financeiros incidentes sobre os contratos 
de crédito fU'al obselvaria a evolução dos pre
ços nínimos dos piocll.ios agrícolas (fim da 
TA, na prálica). A inclusOO desse áospositivo 
foi procluD de mordo Iii macio entre lideranças 
da barlca:ia ru'alista e rlderanças do Governo 
e. nalu'almente, contou com a chancela da 
equjJe econômica à época, sob o comandO 
de Fernarm Henrique cardoso. O PT ~iou 
o dispositivo. 

·· Para surpresa geral. por ocas~ da 
sanção à lei restJ!anle (Lei n'> 8.880194) o 
então Presidenle Itamar Franco vetou o 

. mencionado cfiSpoSitivo. 
Por ocasiãa da deliberação sobre os ve

tos à lei, já durante o governo FHC, o Con
gresso Nacional clembou o veto presidencial 
em referência, para o que concorreu o apoio 
de todos os parüdos, inclusive do PT. 

O Presidente da RepWiica negou-se a 
sancionar a dembada do veto, o que foi fei
to mediante promulgação pelo Presidenle do 
Congresso Nacional. 

Mas o Presidente não se deu por ven
cido. Iniciou uma política de cooptação dos 
merroros da bancada llJ@Iista, os quais, até 
então, avocavam para si, propagandeando 
para todo o País. a grande conquista da ex
tinção da TA no crédito ruraL 

Após algumas poucas rodadas de ne
gociações com os ruralistas, o Governo pro
pôs taxas de juros prefixadas em 16% aa. 
para os financiamen1Ds da safra 1995/96 e, 
em troca, exigiu a suspensão do art. 16, § 
21-, da Lei n'> 8.880 até 31 de julho de 1996_ 
Os ruralistas caíram na armadilha, editandcr 
se, assim, a chamada Medida Provisória do 
Crédito Rural que, depois de várias reediçõeS, 
originou a Lei n'> 9.138/95. a qual, além das 
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medidas acima, incluiu os termos da securi
tização, produto de acordo posterior. O PT 
votou contra a lei. 

Vale registrar que n<. curso das nego
ciações pela suspensão da TR em troca dos 
juros prefixados, a Comissão de Agricultura 
e Política Rural da Câmara. por meio de 
119ta técnica, alertou que o Governo, com a 
culminação desses di!ipositivos, estava, na 
verdade, resgatando a TR nos financiamen
tos rurais, na medida em que trabalhava 
com um cenário - que se confirma até o mo
mento- de inflação em tomo de 16% para o 
anode1996. 

Os produtores, enganados pelo Gover
no e pela bancada ruralista, acorreram aos 
bancos estimulados pela saposta atralivida
de dos juros. Resultado: atualniente, a taxa 
aniJalizada da TR alcança 18%, praticamen
te o mesmo patamar dos juros incidentes 
nos contratos de crédito rural, tornando exi
tosa a manobra do Governo pela manuten
ção da politica de juros reais sobre as ope
rações de crédito rural, independente do 
porte do produtor. 

2. Quanto à renegociaçao das drvidas: 

Da mesma forma que as regras estipu
ladas para os financiamentos da próxima sa
fra, o processo de securitização das dívidas 
teve outros propósitos que não propriamente 
os relacionados à recuperação da di nãmica 
produtiva da agricultura nacional. 

Oeciõrdamente, tratou-se de um acor
do entre o Governo e a bancada. potencial
mente lesivo aos agricultores - e portanto à 
agricultura - e, efelivamente, lesivo à popu
lação. Os únicos beneficiários reais da medi
da serão os bancos. 

Por que os agrirutores deverão ser 
penalizados com essa proposta? 

• · (Q o próprio Secretário Nacional de Po
lítica Agrícola, em seminário promovido pela 
Comissão de Agriculb.Jra da Câmara, decla
rou que, com a vinculação de R$7 bilhões 
do Tesouro para a garantia dos bancos nos 
contratos de refinanciamento previsto pelo 
instrumento, estarão absolutamente enges
sadas as fontes futuras de recursos do Go
verno para o crédito rural; 

(11) independente do mérito, o instru
mento exclui a grande maioria dos peque
nos agricultores que, em muitos casos. des-

fazendo-se inclusive de suas terras, não me
diram sacrifícios para honrar os seus com
promissos com os bancos; 

(III) P.Prque o instrumento será aplicado 
indistintamente sobre o montante da dívida, 
o que inclui suas frações de legitimidade 
questionáveis. ou ilegítimas mesmo, corno 
no caso daquelas resultantes do sobreendi
vidarnenlo provocado pelo descasamemc de 
índices ocorridos no Plano Collor e pela ca
pitalização mensal das taxas de juros, por 
exemplo. Significa que o acordo, agindo em . 
sentido contrário às recomendações ·cta 
CPMI do Endividamento Agrícola, levarã os 
agricultores a pagarem as parcelas das dívi
das resultantes de aios governamentais ile
gítimos e confiscatórios que, no mínimo, me
receriam outro tratamento; 

(IV) os contratos de refinanciamento 
das dívidas deverão ser firmados com os 
preços mínimos, em níveis reais, dentre os 
mais baixos da história da PGPM (Política 
de "Garantia de Preços Mínimos). Como es
tarão nos momentos de liquidação das con
tratos? Não houve qualquer salvaguarda 
para inevitãveis flutuações positivas futuras 
dos preços (prazo mínimo de 7 anos para as 
renegociações), o que certamente resultarã 
em perdas significativas para o produtor. 

A população vai pagar uma alta fatura 
e somenle os bancos vão lucrar. Por quê? 

(0 os casos de iiadmplemento seriK> co
bertos pelo Tesouro (contrb.inte). Não nos sur
preendamos se a secuitização vier a constituir
se em instnmerto de massiva anistia branca. o 
que demandará, pan:;ial ou totalmente, R$7 bi
lhões dos bolsos dos contrhintes, a serem 
~ pelos ban::os, o quais, a propósito, 
já não ámentavam espera1ÇéiS de recuperar 
grande parte desses créd.os; 

(11) mas, a depender de uma série de 
variáveis, como: evolução dos preços míni
mos e dos juros de mercado e, ainda, dos 
níveis de inadimplência, a maior fatura que a 
sociedade poderá pagar com a securitização 
virá da cobertura da equalização. 

Suponhamos que esse acordo estives
se em prática hã um ano. Nesse período, os 
preços mínimos não variaram na média e os 
juros de mercado ficaram em tomo de 35%. 
Nesta simulação, somente a título de equali
zação de taxas, o Tesouro (contribuinte) pa-
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garia aos bancos, neste primeiro ano da se
curitização, algo em 1orno de R$2,4 bilhões. 

Portanto, trata-se de negócio da Cfúna 
para os bancos, desfavorável para os agri
cultores e desastroso para o Tesouro (cxm
tribuinte). 

3. Ao contrário das previsões feilas 
pelo Presidente, em seu pronunciamento, 
segundo as quais, em 1996, os produtores 
produzirão uma boa safra e ganharão mais, 
estimamos que a interação dos efeitos das 
medidas acima produzirão resultados abso
lutamente diversos. Quanto à boa produção, 
os levantamentos sobre estimativas da área 
plan1ada e de produtividade atestam a signi
ficativa redução do volume de~rodução pre
vis1D, conforme veremos na seqüência So
bre os ganhos de receita que venham a 
co~ a retração da produção e a baixa 
na produtividade, isso virá a ocorrer somen
te se o Governo abrir mão do papel que a 
agricultura vem desempenhando ria susten
tação do programa de eslabllização. Por 
conSeguinte, o GovernO teria que retomar a 
política de imposição de barreiras tarifárias e 
não tarifárias sobre as importações agríco
las e decidir pela retenção dos elevados ní
veis dos estoques de alimentos. Convenha
mos, ambas as medidas são incompatíveis 
com o projeto do Plano Real. Não fossem 
essas circunstâncias da atua1 política econõ
mica, a tendência seria de recuperação dos 
preços agrícolas, em razão da inevitável 
quebra da produção que será ainda mais 
acen1uada em decorrência da ação recente 
de fatores climáticos adversos no sul do 
País, cujos efeitos ainda não foram dimen
sionados pelos órgãos especializados. 

Vale registrar alguns indicadores que 
já se configuram para 1996, como resultado 
da política adolada pelo governo FHC para 
a agrirutura brasileira 

De acordo com a pesquisa realizada 
pelo Departamento Técnico e Econõmico da 
CNA, a redução da área plantada na safra 
95/96 (safra de verão) alcançou 2.3 milhões 
de hectares (24.7 milhões de hectares para 
22,4 milhões), com expresSiva queda na 
produtividade. 

O reflexo imediato desses índices será 
uma redução de 15.5% na produção da sa
fra de verão da região centro-sul, que pas-

sará dos 65,3 milhões de 1Dneladas prua 
55,2 milhões de toneladas na próxima co
lheita 

A redução dos índices de prodliividade 
está estirnadá nos seglintes níveis, para os 
prodtjos a segl.ir: arroz em casca ; 8,2%, mi
lho ; 8,6%, soja ; 5,3%, algodão ; 5,7%. 

Para assegurar o abastecimeniD inter
no diante desse quadro iminente de redução 
da produção nacional, o governo deverá 
gastar, em 1996, mais 42% do que foi gasiD 
em 1995 com despesas com importações de 
alimen!DS (US$2,5 bilhões, para US$3,6 bi
lhões). Essa previsão das importações para 
1996 está subestimada, pois efetuada sem 
levar em conta os efeitos das enchentes e 
secas verificadas recenlemente na Região 
Sul do País. Observe-se que praticamente 
coincidem o volume de recursos demanda
dos para importação de alimentos e o volu
me de recursos atualmente alocados para o 
créãrto rural. ,_ 

Por fim, para reafirmar o negligencia
meniD do atual governo para com um!ge!Dr __ 
absolutamente estratégico da economia na
cional, corno é o caso da agricútura, cabem 
algumas consideraÇlÕeS sobre o tratamen1D 
conferido ao setor na proposta orçamentária 
para 1996. 

Em que pese o significativo crescimen
to esperado para as receitas previstas da 
União, a análise do quadro da composição 
das despesas lixado no projeto orçamentá
rio indica a importante redução dos recursos 
destinados ao setor agrícola, relativamente 
àl0'95. 

Para 1996, o orçamento lotai fixa:lo para 
o financiamento dos progranas do MAARA e 
suas vincúadas foi estima:!o em R$4,4 bilhõ
es, ou seja, R$1,4 bilhão inferior~ de 1995. 
Em relação à receita tribcJária torai, a partici
pação do orçamentl destina:!o à agricúlu'a 
declina de 5,5% no ano de 1995 para 2,8% no 
exercicicY96. Tomando-se como referência as 
despesas fDiais do Poder Executivo flflC!usive 
transferências e encargos financeiros da 
Uniãl), a participação da agricútura declina 
de 1 ,8% para 1 ,5% no período consiOOra:lo. 

No caso das Operações Oficiais de 
Crédito, a participação da agricultura caiu de 
R$3,8 bilhões, em 1995, para R$3,4 bilhões, 
nas previsões para 1996. 
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Pam o custeio agroRElCUário, estão pre
vislos rSCliSOS de H$983.073.290,00 para pe
quenos e miniproda.ruxes ru-ais, sendo que 
R$279.428.290,00 p<·a empréstimos e 
R$703.645.000,00 para :ot equalização das 
taxas de juros. 

Para o finailciamenc de pregramas á.o 
investimento agropecuã: ? proposta orça·· 
mentária prevê recdrso~ :la ordem de 
R$63,9 ITlllhões, ou seja, R$225,1 milhões 
inferiores aos de 1995. (os números estão 
corretos?) Nota-se que na presente propos
ta deixaram de ser contemplados programas 
como o PAPP (programa de apoio a peque
nos produtores do Nordeste), o programa de 
aproveitamento das válzeas irrigâveis, o 
programa de investimento agroindusbial, en-
treo~s. · 

· Somando-se os valores programados 
para custeio e investimento, verifica-se a in
significância do volume de recursos resul
tante quando comparado aos recursos pre
viSios para as importações de alimentos. 

Para o financiamento da política de for
mação de estoques reguladores e estratégi
cos (EGF+AGF), a proposta orçamentária 
para 1996 estipula dotações gerais de R$2,3 
bilhões. Para o ano de·1995, foram executa
dos R$2,7 bilhões. 

Quanto ao Plano Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar- Planai, os re
cursos programados (R$40 milhões) mos
tram-se incompatíveis com a nomenclatura 
do plano. ·• 

A propósito, vale registrar a ausência 
de rubrica relativa ao Pronaf, criado no ano 
de 1995, por força de acordo firmado pelo 
governo com as entidades de trabalhadores 
rurais promotoras do 11 Gr~o da Terra Brasil. 

Jâ no que diz respeito às metas de assenta
mento declaradas como alcançadas em 1995, con
vém ainda assinalarmos com maior cuidado os da
dos anunciados pelo Governo. 

A essência fundamental de qualquer 
processo de reforma agrária é a alteração 
da estrutura da posse e do uso da terra, ol:r 
jetivando a democratização do acesso e da 
exploração econõmica desse meio de pro
dução, com os fins macroeconõmicos e so
ciais subjacentes. 

À luz desse pressuposto básico, Pocte
mos afirmar que no primeiro ano do governo 

Fernando Henrique Cardoso as iniciativas 
relacionadas à politica agrária nào configu
raram o propósito de promoção da refomía 
agrária no Brasil. -

- no grau que se poderia esperar de um Presidente 
que, ao longo de sua vida. sempre disse lutar para 
que houvesse o resgate da cidadania dos trabalha-
dores do campo- .. 

Preponderantemente, resbingiram-se 
ao (limitado) acesso à terra de familias em 
imóveis rurais, · localizados nas áreas de 
fronteira agrícola, deixando de lado, a rigor, 
as ações transformadoras requeridas para 
as regiões de colonização antiga e de maior 
densidade demográfica. Além desse fato, 
conspirou ainda contra a reforma agrária, no 
ano de 1995, a indisponibilidade, pelas famí
lias assentadas, das demais ações de apoio 
exigidas pelo processo, nos planos econõ
mico e social (crédito, alimentação e infra
estrutura social básica). 

Essas oanc!usões e as informaÇões Slb
seqüenleS estão ancoradas na análise dos 
dadlos do INCRA oferecidos para dar suporte 
ao proi'II.JI'lCi<menb. de final de ano do Presi
dente da Repíblica. O conteúdo desse Rela
tório, ainda nã:l divulgado à opiniào p(blica, 
demonstra a grave manipulação politica ef~ 
vada pelo Presidente ao anunciar as metas 
atingidas de assentamento. 

No pronunciamento, o Presidente da 
República assegurou à população brasileira 
que o seu governo assen10u 40286 famílias 
em 1995, superando assim - de acordo com 
Sua Excelência-. as metas comprometidas 
e superando ainda todos os resultados de 
anos anteriores. 

A despeilo dos comentários posterio
res, relativizando-se tal estatística. somos 
obrigados a admitir a modéstia do Presiden
te, quando oamparada ao pronunciamen10 
do Ministro. da Agricuitura, em setembro 
pasSado, afirmando que estava assegurado 
o assentamento de 51.364 famHias até 31 
de dezembro. 

A leitura dos dados do INCRA revela 
que, das 42 mil familias tidas como assenta
das, foram contabilizadas 1 0.200 em proje
tas antigos, em áreas adquiridas até 1994, 
sendo que, dessas, cerca de 6 mil famílias 
(60%) foram assentadas na Região Norte. 
Considerando-se· que mais 15% dessas 10 
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mil famRias foram assentadas no Centro
Oeste (Maio Grosso, blisicamente); conclui
se que 75% dos assentamentos realizaram
se em áreas de fronteira. 

Subliaindo, então, as 10.200 farm1ias 
cujas ações para o assentamento restringi
ram-se à um trabalho de regularização da si
tuação encontrada, as melas declaradas 
cairiam para 32 mit'fallll1ias, em 288 proje10S 
execulados no ano de 1995. 

Das 32 l)lil faml1ias reslantes, apenas 
14 mil faml1ias foram assentadas nas regiõ
es do país consiáeradas típicas. para refor-

. ma agrária, ~o o restante dos assenta
meillos (18 mil famRias) efetuados nos Esta

. dos de Ma1D Grosso, do Maranhão e na Re-
gião Norte. 4 

Pelos levantamentos efetuàdos pelo 
MST;o número real de assentamen1os pro
movidos no primeiro ano do governo FHC 

· · àlcançou apenas 12.263 famílias. 
Voltando à anáfiSe dos dados oficiais, 

... o quài:rro da 'distribuição do total dos assen
. · tàmentost95 (32 mil famRias) por região, é o 

seguin_te: 

· · · ·- Su:leste:·1.058 fanu1ias (3,3%); 
-·Sul: 1.891 faml1ia5 (5,9%); 
- Nordeste: 16.349 famílias (5,1%), 

sendo que apenas o Maranhão (área pré
amazónica) concentrou 6.901 famRias (42% 
do lotai da Região); 

-Centro-Oeste: 8.758 famílias (27,4%), 
sendo que Maio Grosso concentrou 8.139 
farm1ias · (92,9%), enquanlo que no Estado 

· de Goiás, que concentra número expresSivo 
de acampados, foram assentadas somente 
619famaias; 

-Norte: 4.488 famílias (14%). 
Corroborando o direcionamento alta

mente preponderante dos assentamentos 
para as áreas de fronteira, os dados do Re
latório informam que 66% da capacidade to
tal de assentamenlos concentraram-se na
quelas regiões. É i~rtante que isso se dê. 
Somente o Maranhão e o Maio .Grosso con
centraram 51% da capacidade total de as
sentamenlo. 

Fique claro que não estamos defen
dendo postura contra a politica de assenta
menlos nas regiões 'de expansão da frontei
ra agrícola, até porque várias sub-regiões 
dessas áreas apresentam-se atualmente 

dentre as mais conflagradas do país, em 
função da luta pela terra. Ocorre que esse 
fenômeno tem sido resultante cflfelo do pro
cesso de exgutsão da terra nas áreas de co
lonização antiga. Nesta perspectiva, a ação 
do governo vem caracterizando, a rigor, uma 
modalidade de politica de colonização cflfe
renciada da vigente na década de 70, já 
que, ao contrário de induzir fluxos 'migrató
rios, como verificado no bojo da politica de 
ocupação pensada para a fronteira, limita-se 
a atacar (timidamente) os ter1sionamen10S 
sociais decorrentes dos importantes fluxos 
migratórios' esponlâneOs mais recentes diri
gidos àquelas regiões. 

Portanto, sem a efetiva democratiza
ção da propriedade da terra nas áreas anti
gas do pais, se está, na verdade, promoven
do a contra-reforma agrária no Brasil, pois 
mantém-se a concentração fundiária nessas 
regiões ao mesmo tempo em que se alimen
·ta a luta pelá-teria na fronteira... . . 

·Ademais· desse ·fató, irlduz-se airlda () -
processo de devastação ambiental na Ama
zônia; o que demonstra a cOrrelação ~reta 
exisfente alualmente entre 1efonna agrária e 
a política ambiental para aquéla região. Sem 
a efetiVação da primeir'a, ·nas Condições aqui 
propostas, fica co~metida qualquer ação 
conseqüente de preservação· de.:> recwsos 
bióticos da Amazônia Por conta desse en
tendimenlo é que deferldemos que a refor· 
ma agrária constituiria a melhor politica para 
a preservação ambientai da Amazõiia 

Não foi possível atestar o evidente 
desc:iJrl1lrimenlo dos COIJllrOrniSsos do go
verno relàtivos ao assentamenlo, até o final 

· · · · de 1995, das 17 mn famRias acarnpajas. 
Para finalizar, vale efetuar breves con

siderações sobre as dotações orçamentárias 
propostas pelo governo para a reforma agrá
ria, em 1996. 

Em relação à aulorização orçamentária 
para o ano de 1995·, as previsões do orça-_ 
menlo dessa instituição. para o ano de 
1996. praticamente mantém os mesmos va
lores (R$1 ,4 bi, contra R$1 ,3 bi, em 95). No 
entanlo, alguns fatos merecem ser destaca
dos para relativizar esse reduzido acréscimo 
nas dotações orçamentárias do órgão res
ponsável pela execução da reforma agrária 
no pais: 
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As metas da . refonna agrária: para 
1996, fixadas pelo prograg1a de ;>ovemo do 
enlão candidato Fernando Henrique' Cardo
so garantiam o assentamento de 60 mil fa
mílias. A proposta orçamen!ária do governo 
do Presidente FHC reduz essas metas para 
40 mil fanulias. Portamo, independente do 
volume dos recursos, a proposta orçamentá
ria para 1996, de plano, incorpora um corte 
de 33,3% nas já indigentes metas da refor
ma agrária, com as quais se comprometeu o 
candidato FHC; 

A fase de implanta;:ão, demanda rectJ'
sos da ordem de R$5Jl00,00Jfanll1ia A pro
posta orçamentária do governo reduz esse va
lor para R$2221 ,00 (R$88.850-924,00, para 

. 40 mil fanulias). Isso eqlivale dizer que o défi
cit dos mcusos projetados, em rillação ao ne
ceSsário para a meia de 40 mil farnlias, nesta 
fase, alcança cerca de R$111 milhões. 

Os recursos projetaclos para o Procera 
· (crécfrto para a produção), apresen~ um 
déficit equivalente a R$122 milhões, ao se 
considerar a elevação do teto por famlia (de 

. R$3.200,00 para R$7 .500,00), recememente 
ratificada. pelo governo. Para o atendimento 
- proposto pelo governo~ de 21.908 familias, 
foram destinados R$58 milhões para esse 
programa, o que implica na média de ape
nas R$2.640,00, por família 

A indisponibilidade de informações so
bre a distribuição espacial, por unidade fe
derada, dos assentamentos pretendidos 
pelo governo, impede, em fiinção das varia
ÇÕes dos preços da terra, a avaliação dos 
recursos projetados para a indenização da 
terra nua e para a ;ndenização das benfeito
rias, fixados em R$400 milhões e R$95 mi
lhões, respectivamente. 

Brasília, 09 de janeiro de 1996. Res
ponsável: Gerson Teixeira - Assessor da 
Comissão de Agricultura da Câmara dos De
putados. 

Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao as
sessor Gerson Teixeira, da Comissão de Agricultura 
da Câmara, pelo levantamento muito bem realizado 
a respeito dos dados que demonstram o quão mo
desta eslá sendo a ação do Governo Fernando Hen
rique Cardoso no que diz respeito à reforma agrária 
e de quanto os números que apresentou à opinião . 
pública devem ser melhor qualificados, porque, em 
grande parte, a própria meta de 40.000 que o Gover-

no gostaria de assentar ficou bem abaixo, se consi
derarmos aquilo que efetivamente já tinha aconteci
do. Asseniamemos constituem um processo mais 
complexo de coJ.ocação dos trabalhadores, para 
realmente estarem cultivando a terra com os ete
rnemos necessários. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o diSCUISO do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Ney Suassuna. Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é octpada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniorj - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ao encerrar o 
ano de 1995, saí desta Casa mUito triste, porque os 
trabalhos legislativos praticamente pararam e entra
mos numa área de turbulência- o SIVAM, a pasta 
cor-de-rosa e a escuta telefõnica. Essas questões 
causaram muito tumulto, mas absolutamente nada 
foi acrescentado à solução dos problemas nacionais. 

Ao iniciar este período de convocação, vim 
com muita esperança de que realmente discutísse
mos, nas duas Casas do Congresso Nacional, pro
blemas sérios, como o encontro de dívidas e a co
brança de bilhões que temos a receber dos contri
buintes. ou seja, dinheiro do povo. Mais especifica
mente com . relação a esse OOimo ponto, estamos 
choramingando, eslamos chorando por R$17,5 bi
lhões para cobrir o Orçamento de 1996, e até mes
mo tendo que apelar para a privatização. para conse
guirmos míseros R$1 o bilhões, quando temos a re
ceber R$130 bilhões de 1,5 milhão de processos es
tacionados na Procuradoria-Geral da Fazenda -
R$35 bilhões, dos quais R$22 bilhões oriundos da 
iniciativa privada, é a dívida a receber do INSS; 
R$4,1 bilhões de 42 mil devedOres do Banco do Bra
sil; e um passivo a receber de quase R$70 bilhões 
na Caixa Econõmica Federal. 

Enfim, creio que o desejo de todo Senador e 
Depu'lado é discutir-o Cn;:amento. -a Lei de Diretr'.zes 
e Bases, matérias referenles à agricultura e todos os 
demais problemas importantes para o País, e não a 
famigerada pasta cor-de-rosa, o Projeto SIVAM e a 
escuta telefónica. 

Graças a Deus, parece que a pasta cor-de
rosa esmaeceu e perdeu a cor; também praticamen
te resolveu-se o problema do Econõmico- a um cus
to caro, é claro, mas resolveu-se; o SIV AM, que to
dos sabem que é importante para a Nação, infeliz
mente ainda não encerrou a sua carreira 
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O Sr. Roberto Requiao - v. E# me permite 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se
nador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requiao - Nobre Sena::for Ney 
Suasst.na, o SIV AM está tomando contornos estra
nhos. O Presidente da Rep(bfK:a considera a ESCA a 
maçã. no sentido bíblico da palavra, e pretende fevan. 
tar a tese de que, arasiãda a maçã, está afastaL o 
pecado. No entanto, quem mordeu a maçã foi que pra
ticou o peca:lo original Uma coisa não pode ser áiSSO
ciada da outra. O escãndalo .do SIV AM nãJ prestou 
nenhl.l'TI serviço à Nação. Mas tenho comigo, hoje. a 
certeza consolidada, por uma rrUiidão de indícios, de 
que se o Senado vier a aprovar o coubato do SIVAM; 
estará frteralmente desmorafiZado e a credililidade do 
Governo da República estará perdidá' 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no-· 
bre Senador Roberto Requião. Acrescento os dize-· 
res de V. Ex"' a este pronunciamento que ora: faço. 
. Mas ãiZia que todos nós sabemos que o SI

VAM é importante para a Nação. Todos nós preciSa
mos do moniloramento, da segurança, do combate 
ao narcolráfico; enfim, precisamos do SIVAM. Não é 
contra o SIVAM que os Parlamentares se rebelam, 
e, sim, contra o modus faciendi pelo qual o SII(AM 
está sendo conduzido. 

A questão da escuta telefõnica vem agora· riá 
forma de proje1o regulamentar. Então, com relação. 
aos três grandes problemas sobre os quais falei, sa
bemos que a pasta cor~e rosa encerr0tl-5e, a qtie&
tão sobre o SIVAM ainda perdura, e, com relação à 
escuta telefônica, morreu aquela confusão e vem 
agora o projeto, para que nós o disculamos, vote
mos e regulamentemos de uma vez por 1odas. 

Sr. Presidente Sr% e Srs. Senadores, a minha· 
esperança é de que este ano seja produtivo, que 
não tenhamos mais escândalos e que, inclusive, 
busquemos, da maneira mais rápida possível, resol
ver o problema do SIVAM. E tenho uma sugestão, 
no meu modo sifll)lório de ver as coisas, para solu
cionarmos essa questão. Conversei sobre esse as
sunto, outro dia, com o Líder do Governo, a quem 
expus a minha sugestão, que é a seguinte: sabendo 
que houve irregularidades no processo, sabendo 
que o SIVAM é importante, o que faria se eu fosse o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso? Convoca
ria para um encontro todas as lideranças e todos os 
Senadores possíveis e lhes exporia as providências 
que iria tomar com relação aos erros ocorridos nas 
áreas "x", •y• e •z•. Diria que o SIVAM é necessário 
para o Brasil, não só pela importãncia da Amazônia. 

mas tambérri porque, se não o tivermos - e não va
mos esconder isso -, nao teremos Chance de lazer 
parte do Conselho de Segurança da ONU. 

Ora, se ouvi§se um discurso desse e uma as
sunção de responsabilidade dessa por par!e do Pre
sidente da República, imediatamente votaria pela 
aprovação desse projeto. No entanto, enquarrto per
durar esse clima de que, mais cedo ou mais tarde, 
vão nos ludibriar, de que vão conseguir nos conven
cer pelo cansaço, não votarei a favor do SIVAM, em
bora concorde que é necessário à nossa Amazônia 

Srs. Senadores, creio que o pecado está princi
palmente na forma como se faz, o erro consiste nis
so. Ninguém é contra o SIV AM. A maior parte dos 
Senadores com quem conversei concorda que o 51-
VAM ·é necessário, mas entende que o modus fa
ciencli está errado. E o feeling, o sentimento que te
mos é de que estamos sendo engabelados, conduzi
dos a um conv:encimento tíbio. Isso não é, de manei
ra nenhuma, correto. 

Então, fica aqui o meu apelo para que o Presi
dente. da República venha aos Senadores- até mes
mo ínforma!mente, se for o caso - e diga: "hpuve 
erro, 1omei providências, precisamos do SIVAM· por 
esses motivos". Eu mesmo serei um que terei,i:des
de já, a declaração dada de que votarei a faVÓr do 
projeto. 

O Sr. Roberto Requiao- V. Exª. me permite 
mais um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se
nador Roberto Requião. 

O Sr. RobenD Requiao - Nobre Senador Ney 
Suassuna, gostaria de lazer somente mais uma ob
servação sobre o seu pertinente discurso. Tenho, 
pessoalmente, uma preocupação muito grande 
quanto à autorização legal para a escuta telefõnica 
V. Ex" sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, 
provas gravadas nao são ad~ em juizo, salvo 
se a gravação for consentida pela pessoa que for 
ouvida ou gravada. A legislação de pânico me as
susta Em cima dessa crise originada da inseguran
ça do Rio de Janeiro, a crise dos seqüestros, a ins
tabilidade da sociedade carioca, manda-se ao Con
gresso um instrumenfo legal que au1oriza a grava
ção e pode transformá-la numa prova admitida em 
juizo. Todos sabemos o risco que isso significa: a 
possiblfidade de que os direitos individuais sejam 
violados e, mais ainda, a diliclidade de que brinca
deiras telefônicas, coisas dilas com animus jocan
di, com o desejo de brincar, sejam levadas para jui
zo fora do seu contexlo, delimitado, algumas vezes. 
pelo tom e. no mais das vezes, pelo relacionamento 
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que existe entre duas pessoas que falam pelo telefo
ne, causando embaraços enonnes. A legislayão de 
pânico votada de 9<rygadilho é uma ameaça à segu
rança individual da ..;:dadania brasileira 

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Ro
berto Requião, concordo com V. ~. mas ainda te
remos tempo para debater esse projeto nesta Casa, 
não só o projeto do Depufado Miro Teixeira, que está 
vindo da Câmara, como tambélli o do nobre Senador 
Pedro Simon, que jã foi votado na Comissão. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria 
de fazer um apelo ao Presidente da República para 
que dê um tiro nesse assunto. Votei contra a convo- · 
cação de novas testemunhas na Comissão do SI
VAM e justifiquei da seguinte maneira: cada vez que 
a Supercomissão se reúne, o número de titUares é 
de sessenta e sete Senadores e .,. de suplentes é 

· mais ou mesmo igual, o que paralisa corr.:»etamente 
o Senado fÕederal. 

Creio que é hora de o Presidente assumir o co
mando do Projeto SIVAM, reconhecendo que hotNe 
erros, anunciando as providências que deverá tornar 
para corrigir esses erros, e dizendo da necessidade 
de aprovar o projeto por tais e tais motivos. E esses 
motivos devem ser claros, meridianos, transparen
tes. O sentimento que ainda me move é o de que 
nem tudo foi explicado, e as razões estão sendo em
purradas com a barriga 

Esse é o apelo que deixo aqui ao Senhor P~ 
sidente da República. Aos Srs. Senadores, peço 
que, como eu, façam coro para que, de uma: vez por 
todas, encerremos os fatos que têm tumultuado a 
nossa vida 

O Sr. Eduardo Suplicy - Pe,:;:me-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. ~. com 
muito prazer. 

O Sr. Eduardo Supliçy - Prezado Senador 
Ney Suassuna. realmente é importante que o Presi
dente da .Replblica atenda o apelo de V. EX"' no sen
tido de <:elaborar para que haja um tiro final no Pro
jeto SIVAM, mas sem precipilação, ·sem esconder o 
que é grave no projeto. Eu gostaria de fazer um pa
ralelo: na semana passada, o Ministro da Saúde 
Adib Jatene tomou uma decisão séria em defesa do 
interesse público, no que diz respeite à compra de 
vacinas para o Ministério da Saúde, feita pela Fun
dação Nacional da Saúde, após re-.alização de rigo
rosa licitação legal. Participaram diversas empresas, 
inclusive a empresa cubana do Instituto Biotecnoló
gico. A Comissão de Parlamentares que estava visi
tando Cuba ficou surpresa, porque o cancelamento 

da licitação se deu no dia em que estávamos visitan
do o Instituto Biotecnológico. O falo surpreendeu até 
as próprias autoridades e diretores do Instituto. Na
quele dia, conversamos, por telefone, com o Mipistro 
Adib Jatene; onterfi. visitamos S. EX"' e obtivemos to
dos os esclarecimentos das razões pelas quais uma 

. nova licitação serã feita, abrindo oportunidade, nova
mente, a todos os que participaram, a fim de que a 
licitação seja realizada sem qualquer tipo de dúvida 
Por que o Ministro da Saúde não homologou o resul
tado final da licitação, jã que estava com todos os 
instrumentos legais obedecidos? Porque surgiu a 
noticia. por parte de urna empresa. de que poderia 
fornecer aquelas vacinas a um preço mais baixo. 
Então, para uma despesa total da ordem de US$70 
milhões, de repente surgiu a oportunidade de se 
economizar algo em tomo de US$40 milhões. Daí 
por que S. ~. em defesa do interesse público, não 
põcle homologar o pedido de compra de vacinas, su
gerindo uma nova r10itação. É c!Í!ro que isso vai cau
sar transtornos, atingindo até mesmo o objetivo de 
relacionamento com todas as empresas, dando tam-: 
bém oportunidade ao Instituto de Ctba de participar 
da nova riCilação. Todavia. houve, da parte do Minis
tro da Saúde, decisão que respeitamos. Em relação 
ao problema do SIVAM, agora o próprio Ministro Ad
hemar Ghisi, em entrevista concedida ontem, disse 
que, diante do inter-relacionarneniO entre a ESCA, o 
SIVAM e a Raylheon, depois de a ESCA ter sido 
condenada e afastada do processo, fica ITllito <lifícil 
dissociar a Raytheon do Projeto SIVAM. Ainda on
tem, o Deputado Arlindo Chinaglia apresentou esti
mativas de que o gasto da oidem de U$1 ,4 bilhão·, 

· quando exarriinado à luz da ofer1a de diversos equi
pamentos, conforme levantameniO de preços feito 
independentemente, poderia ser da ordem de, apro
ximadamente, U$900 milhões, podendo ser efetuada 
uma economia da ordem de 45%. Ou seja. podei
se-iam economizar, quem sabe, U$400 ou U$500 
milhões. Essa não é a primeira vez que se fazem es
timativas de economia que se poderia fazer diante 
de um processo de seleção, que não de licitação pú
blica. E claro que precisamos analisar com cuidado 
essa decisão, mas acho muito cfdicil que o Senado 
Federal possa adotar atitude dHerente da que, por 

· exemplo, tomou o Ministro da Saúde Adib Jatene, 
em defesa do interesse público, ou seja, fazendo um 
outro processo de seleção. Acredito mesmo que S. 
~ procurou definir uma nova concepção à luz das 
recomendações da SBPC. 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Exª, não 
só pela indicação de um caminho, mas também pe-
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las informações que acrescenta ao nosso pronuncia
mento. 

O Sr. José Eduardo DU1ra - Permite-me V. 
~um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex", com 
prazer. 

O Sr. José Eduardo DU1ra - Senador Ney 
Suassuna, na última reu1ião da Supereomissão que 
está analisando o SIVAM, vimos, claramente, a in
tenção da Uderança do Governo no sentido de redu
zir o campo de discussão a respeito do SIVAM, ale
gando que a Comissão deveria simplesmente se po
sicionar sobre a Mensagem do Presidente da Repú
blica que propunha a retirada da ESCA da resolução 
que jã havia sido aprovada pelo Senado. Alegou--se, 
inclusive, que não teria sentido em ~;e convocar cfi
.versas pessoas para depor, jã que aquela não era 
uma CPI. Sabemos muito bem que essa Superco
missão foi montada para evitar a instalação de uma 
CPI do SIVAM. E, desde o início, ela teve uma tarefa 
um tanto quanto híbrida. pois tinha a tarefa de inves
tigar os aspeclos relacionados a todos os episóõiOS 
que envolviam o SIVAM. Tanlo é verdade que o Em
baixador foi convocado para dar expi"ICSÇÕeS sobre 
se havia ou não tráfico de influência, etc. Procurou
se também caracterizar que a convocação de cien
tistas para dar informações sobre a questão técnica 
do SIV AM para os Senadores seria, talvez, urna for
ma de desqualificar ou de diminuir o trabalho dos 
Relatores, jã que esses Relalores estariam também 
procurando as infonnações. Ora, se formos reduzir a 
ãJSCussão ao trabalho dos Relalores, não teria tam
bém sentido a Supercollissão, ·jã que essa matéria, 
inicialmente, eslava na Comissão de Assuntos Eco
nômicos, que iria analisar a Mensagem do Presiden
te. Inclusive jã havia o parecer de um Relalor - que, 
por sinal, não é do meu Partido mas do Partido de V. 
Ex", o Sr. Senador Gilberto Miranda - pela revoga
ção das Resoluções aprovadas no final do ano de 
1994, com base em argumentos que, na sua maio
ria, eram de natureza técnica. A meu ver, todas es
sas questões mostram que se está proa.rando es
vaziar a ÕISCUSSãO a respeito do ProjelD SIV AM, pro
curando reduzi-la, novamente, a urna mera definição 
sobre se o Senado aprova ou não a retirada da 
ESCA, até porque essa discussão é bizantina, jã 
que a ESCA, como empresa, não existe mais. A 
grande discussão é a respeilo do ProjelD SIVAM 
como um todo e os diversos elementos que já foram 
apresentados. Em primeiro lugar, a mim não con
venceram rn; argumentos apresentados pelo Minis
tério da Aeronáutica ou os apresentados pelo Briga-

deiro OfiVeira. Chefe da CCSIVAM, na defesa do 
falo de não ter havido licitação püJiica. Esses argu
menfos a mim não oanvenceram, em função mesmo 
dos dados agora demonstrados pelo Depulado Arlin
do Chinaglia, jã refêlidos pelo Senador Eduardo Su
plicy. Eu não vejo outro caminho, Senador Ney 
Suassuna, senão zerar todo o processo, até porque 
temos informações recentes de que a Argentina está 
abrindo licitação internacional para implantar um 
projeto semelhante naquele país. Então, penso que 
a forma que o Senado Federal teria de estabelecer 
um processo mais aberto para agilizar a implantação 
de um sistema de vigilância da Amazônia - a que to
dos nós somos favoráveis - seria efetivamente zerar 
todo o processo, abrir uma licitação internacional 
para que a construção do SIV AM, se vier a ser apro
vada, não seja manchada por qualquer suspeita. 
Muito obrigado. ·. 

O SR. NEY SUASSUNA - Respeito a opinião 
de V. ~ e, em alguns itens. até concordo e 
apóio. Eu também não estou convencido do relató
rio do Miristério da Aeronáutica, como também de 
algms outros itens. No entanto, como Vic~der 
do PMDB, como membro de um Partido que apóia 
o Governo, sabedor da importancia do S!,VAM 
para a região AmazOnica, admito esse caminho 
que acabei de sugerir, ou seja, pedir ao Presidente 
da Replblica que venha aos Srs. Senadores e 
diga que houve tais, taiS e tais erros, que assuma 
esses erres e mostre a solução encontrada para 
dirimir cada um deles, explique a maneira como 
vai agir e por que precisa agir assim • Nessas con
dições, eu, com hurriklade, mudo a minha opinião 
e voto a favor do SIVAM. 

Mas o que eu queria, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, era dizer que espero que problemas como 
esses não mais tumultuem a vida, do País. Espero 
que, no Congresso Nacional, Pi:lssamos desempe
nhar nosso papel nos grandes assuntos, assuntos 
de grande seriedade, como, por exemplo, a Reforma 
Tributária, a Reforma Adrninislrativa, a Reforma da 
Previdência, que estão sendo errilotaclos e sabo1a
dos por questões de menor importancia, como a 
pasta cor-de-rosa, o Projeto SIV AM, a escuta telefO
nica, que prejudicaram todo o final do semestre pas
sado e atrapalharam a vida do nosso Congresso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muilo obrigado. · 

SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência vai proceder à chamada dos oradores inseri

. tos que não se encontravam em plenário na oportu
nidade em que sua presença foi solicitada 
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Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao- Senador Roberto Re
quião. (Pausa) 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) - Sr. 
Presidente, abro mão da palavra, mas desejo fazer 
constar que estou presente nesta sexta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
registra a presença de V. Ex•. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso_ Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião da dis
cussão das propostas de emenda constitucional da 
Ordem Econômica, aprovadas no primeiro semestre, 
a imagem que passava nas Lideranças do Governo, 
em defesa dessas emendas, era a· de· que havia 
uma série de investidores estrangeiros com as ma
las cheias de dólaréS ·ansiosos por ·investir no Bra.Su, 
por gerar emprego~, por gerar riquezas:. Esses inr 
vestidores estariam nas nossas fronteiras, d(li~ 
p_ara entrar no Brasil. e ajudar o nosso· desenvolvi
mento, mas eram impedidos pela nossa Constitui
ção, eram impedidos pelas barreiras constitucionais, 
pelas barreiras nacionalistas que ainda existiam na 
Constituição e que ·preeisayam urgentemente ser re
movidas. 

. Esses foram argumentos brandidos neSta 
Casa com o intuito de evitar-se que o Senado fi
zesse qualquer modificação nas emendas originá
rias da Câmara, porque q\lalquer modificação que 
os Senadores viessem a fazer i!)lp_licaria em _a.tra
so nessa grande entrada de. dólares no Brasil para 
propiciar .o. nosso dese.nvoJvimento, provocaria a 
desconfiança dos inv~tidores- inte.m!!Çionais. com 
relação às intenções de.abertura da economia do 
nosso País, e atrasaria todo o processo, porque o 
projeto teria que voltar para a Câmara dos Deputa
dos, onde os Deputados levariam. mais dois ou 
três meses discutindo, Enfim, argumentava-se 
que a não votação das emendas constitucionais 
da Ordem Econômica por parte do Senado, da 
forma como vinham da Câmara dos Deputados, 
poderia colocar em risco o Plano Real, a estabili
dade, etc. 

Ouvimos esse argumento por diversas vezes 
nas discussões das emendas da Ordem Econõmi
ca nesta Casa. E todas essas emendas, com ex
ceção da do petróleo, foram aprovadas ainda no 
primeiro semestre no Senado Federal; no entanto, 
até agora, não temos notícia da chegada ao Brasil 

dos vultosos investimentos que se anunciavam no 
setor mineral, na indústria do petróleo, nas teleco
municações, no gás, na cabotagem, porque, até o 
momento, mesmo tendo sido votadas as modifica
ções constitucionais no primeiro semestre, não che
garam a esta Casa as propostas de reg ui amenta
ção das emendas aprovadas. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-!!le V. Ex• um 
aparte? . . 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Ney Suassuna, com muito 
prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - V. Ex" está coberto de 
razão. Nós tivemos uma pressa tremenda para que
brar monopólios, mas as regulamentações até agora 
não chegaram. Mais aindâ: presenciamos um tiroteio 
interno erri que o superior dizia ao subordinado que 
ele é que deveria ter feito. Acredito que, na hora que 
mandaram a quebra do monopólio, deveriam já ter 
seguido, um passo atrás, as regulamentações. Nós 
não estarfamos nestas discussões e teríru:nos ganho 
tempo. Parabéns! · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Ney Suassuna, mas a grande verda
de -concordo ·com V. Ex"- é que fica demonstrado 
que todos aqueles argumentos brandidos nesta 
Casa eram falaciosos, porque, concretamente, o 
Executivo não sabe ainda o que quer em relação ao 
petróleo, às telecomunicações, à cabotagem, talvez 
até porque não haja unidade no Executivo em rela
ção a essas posições. 

Sabemos que entre os partidos que apóiam o 
Governo existem profundas divergências: alguns 
acham que se deve deixar a mão livre do mercado, a 
mão invisível do mercado oontrolar essas questões; 
outros acham que deve haver t.rna regulamentação. 

Mas a questão da quebra dos monopólios-tem a 
ver com a discussão sobre privatizações, que também 
está na ordem do dia do cenário político brasileiro. 

Li uma notícia no jornal, anteontem, que oonsi
deraria cômica, se não fosse trágica, com base na
queles argumentos de que existiam centenas de in
vestidores internacionais ávidos por trazer dinheiro 
para o nosso desenvolvimento. Qual foi essa notí
cia? A de que o BNDES poderá financiar investimen
to da ordem de US$1 bilhão para a Renault instalar 
uma montadora no Brasil. 

Ora, estamos aqui privatizando a economia, 
sob a alegação de que é modernidade; estamos 
aqui vendendo a preço de banana patrimônio públi
co; estamos aqui aprovando, como ocorreu no final 
da Sessão Legislativa do ano passado, a cisão de 
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empresas para, mais uma vez, privatizar o luCro e 
esta!izar o prejuízo. Foi o caso, especificamente, da 
cisão da Light, em que os US$500 milhões de títulos 
da Betropaulo vão !i_er pagos pelo Tesouro, e a par
te boa, a Ught Rio, vai ser privatizada. 

O BNDES está coordenando o processo de pri
vatização da Companhia Vale do Rio Doce, mas, ao 
mesmo tempo, vai financiar US$1 bilhão em investi
men1Ds da Renauft, que"é uma estafai francesa, é 
uma empresa que tem 51% de ações nas mãos do 
Governo francês. Exatamente como a Vale do Rio 
Doce, hoje. 

Ou estamos em um pàís surrealista, ou esta- · 
mos em um país - e já que estamos falando na Fran
ça, talvez seja a hora de .ressuscilannos a célebre 
frase do General De Gaulle - que não é sério. 

A impressão que temos é esse: falamos tanto 
· em abrir a economia, falamos tanto ein privatizar, 

mas para qile essas empresas estrangeiras venham 
a se instalar no Brasil elas necessitam de financia
mentos de órgãos nacionais? 
· E - o que é mais trágico - provavelmente esse 
financiamento será oriundo de recursos do FAT, de 
recursos dos trabalhadores, recursos esses que, 
muitas vezes, ioolusive, são ublizados para o finan
ciamento da modernização das empresas e acabam 
produzindo desemprego. 

TIVemos um ca5o assim recentemente, o das 
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR, de Mi
nas Gerais, situada próximo a Belo HoriZonte, que 
usou recursos do BNDES, originários do FAT, para 
se modernizar, e depois demitiu 500 lral:lalhadores. 
Ou seja, é uma situação absolutamente esdrúxula a 
que estamos vivendo, porque, lílfelizmente, o Gover
no brasReiro continua insistindo em lazer a discus
são da privatização sob a mera lógica do conlador: é 
necessário eqLilibrar o caixa; para isso, então, ven
de-se a empresa A, a empresa B, e equilibramos o 
caixa durante dois meses; mas, após quatro meses, 
os juros desequilibram novamente o caixa. 

Isso ocorre porque, concretamente, o Brasil, ao 
contrário de diversos outros países, não está discu
tindo a questão da existência ou não de empresas 
estatais do ponto de vista dos seus interesses estra
tégicos, como fazem ·outros países. Cito, como 
exemplo, os Estados Unidos, que são oo campeões. 
do liberalismo econõmico e, mesmo não tendo traól
ção de empresas estalais, não se tem notícia, por 
exemplo, de que estejam querendo privatizar a 
NASA, porque ela é consíde(ada estralégica. 

O Sr. Roberto Requião - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte a V. Ex'i, Senador Roberto Requião, com mui
to prazer. 

O Sr. RoberiD Requião- Senador José Eduar
do Outra, durante o recesso, fiz uma visita ao Méxi
co. Eu tinha uma curiosidade enorme de conhecer o 
México pós-milagre econõmico, o México depois de 
Salinas, depois do craque, depois da crise. Deparei
me com um país que reclama, através de eórtoriais 
persistentes na grande imprensa, por exemplo, da 
lei de palentes_ Senador Ney Suassuna, a imprensa 
mexicana, diariamente, mostra a extraord!nária eva
são de recursos e divisas resultante da aprovação 
de uma lei de patentes que foi negociada quando da 
inclusão do México no Nafta. Ttve aindia, no México, 
a oportunidade de ler, num jornal inglês, um artigo 
do Secre!ário do T escuro dos Estados Unidos, que 
chamava a atenção para a precariedade da estabili
dade monetária baseada nos empréstimos externos, 
e vaticinava, e falava que a estabilidade da rooeda 
só é possível. com poupança interna e desénvolvi
men1D econômico. Nós estamos na contramão des
se processo. A política cambial brasileira, a valõriZa- , 
ção da moeda, do real, tem data marcada para ter
minar. Não podemos manter eternamente o ixxter 
aquisitivo do real, a sua paridade com o clólar como 
resultado de empréstimos externos e dos juros mais 
altos do planeta. Essa novela tem um fim triste, por
que a economia brasileira está sendo arrebentada, a 
capacidade industrial insfalada está sendo reduzida 
a nada, a agricultura está numa crise nunca conheci
da anteriormente, provocada peia aita dos juros. E a 
lógica do Governo é essa que V. Ex'i tão bem anali
sa, a reengenharia, que é sinõnimo, no mundo, de 
demissão de trabalhadores; de desaparição de anfi. 
gos conceitos de pátria, de nação e de soberania; de 
demissões do Governo; de reforma da Previdência 
baseada exclusivamente no corte de benefícios e de 
garantias, destruindo proje1DS de vida alimentados 
durante anos de trabalho e acabando com a pers
pectiva de aposentadoria digna; de refonna da Pre
vidência baseada em cortes e não apoiada em um 
projeto de desenvolvimento que aumente o núinero 
de trabalhadores contribuintes e dê suporte atuarial 
à Previdência Social; de ausência absoluta de soli
dariedade; de globalização do mercado interno sem 
nenhuma preocupação com a inserção do Brasil, da 
economia brasileira, daquilo que é nosso, que é na
cional, no mercado global. É esta, Senador, a pauta 
política que está colocada para os próximos anos, 
que estará colocada para discussão na próxima elei
ção presidencial: de um lado, os globalizantes, com 
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a sua visão submissa e entreguista; de outro lado, 
acredito, urna visão que leva em conta os conceitos 
de pátria, soberania e nação; as igrejas, com a sua 
visão solidária, o seu apoio irrestr.1c e preferencial 
aos pobres; os funcionários públicos; também os 
professores, espero, levantando a possibilidade da 
educação critica e da educação nacional; e semres 
militares, que não se têm manifestado com clareza 
até agora; mas que tenho cellleza de que, ao· fim e 
ao cabo, não serão corrompidos por essa visão glo
balizante. De um lado, os setores nacionalistas, 
numa luta difícil, oom dificuldade de se expressar; do 
outro lado, as grandes multinacionais; a grande mí~ 
dia, as grandes redes de televisão. Mai a criSe e o 
fim marcado da estabilidade monetária abrirão espa
ço para a retomada de uma consciência nàcional em 
nosso País. ~ 

Muito obrigado, Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Roberto Requião. Concor<:'~ plena
mente com o aparte de V. Er- e o incorporo com 
muito prazer ao meu pronunciamento. 

V. Er- lembrou um assunto importantíssimo 
que, possivelmente, estaremos debatendo no plená
rio deste Casa - não na próxima semana, mas na 
outra -,que é a Lei de Patentes. Esse debale vai ser 
emblemático dessa grande questão que estamos 
discutindo, de globalização da economia 

Temos o Substitutivo do Senador Ney Suassu
na, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça 

·e Cidadania, que, por motivos óbvios, não é o subs
titutiv.:> do PT, mas que, no nosso entendimento, res
guarda os princípios que já foram explicitados pelo 
Senador Roberto Requião, de soberania, de nacio
nalidade. E o substitutivo do Senador Fernando Be
zerra, que deverá ser votado na Comissão de As
sunto$ Econõmicos na próxima quarta-feira, e prova
velmente será aprovado. Terá, portanto, eSte Plená
rio que optar entre um e outro substitutivo. 

O do Senador Fernando Bezerra, no nosso en
tendimento, está dentro dessa lógica de inserção su
balterna do Brasil na globalização. Temos dito, por 
diversas vezes, que não é questãõ de se lutar ou 
não contra a globalização. A discussão não é se o 
Brasil deve se voltar novamente para o processo de 
desenvolvimento autárquico; a discussão é sobre 
como o Brasil se insere na alobalização: se se inse
re como nação soberana. c,-·,o parceiro ou como 
membro subalterno. 

Estamos vendo que divers •s medidas que vêm 
sendo tomadas pela equipe econõmica apontam 
para essa linha de País subalterno e de destruição 

do parque industrial brasileiro. Está aí o exemplo da 
indústria têxtil, que vem sendo destruída em todo o 
País. O Estado de Sergipe; por exemplo, recente
mente fechou mais uma fábrica têxtil, no Município 
de Maruím, com a• extinção de 500 postos de traba
lho. 

Durante o ano de 1995, no Estado de Sergipe, 
fo• reduzido em 25% o número de trabalhadores da 
indústria têxtil. Da mesma forma, a indústria de cal
çados está sendo destruída, partiruannente a Re
gião Sul, assim como a indústria do coco, na Região 
Nordeste. 

Enfim, todos esses selares estão sendo des
truídos; não só os postos de trabalho, como a tecno
logia e o conhecimento adquiridos, em função dessa 
política dita socialdemocrata 

Tenho certeza de que Olof Palme e outros ver
dadeiros socialdemocratas devem tremer nos seus 
túmulos ao verem as propostas dos socialdemocra
tas brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Uma 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não la
mento falar para um plenário vazio, o que mais la
mento é o vazio que experimento ao voltar a tratar 
de um assunto que me atonmentou por muito tempo 
e que, ainda hoje, me enche de frustrações. 

Sr. Presidente, Sr% e· Srs. Senadores, não 
posso esconder a alegria que vejo na mudança de 
comportamento de determinados setores do Gover
no, reorientando a economia ou procurando refazer 
injustiças praticadas ao longo do tempo. 

Não censuro o comportamento do Banco Cen
tral ao usar dois pesos e duas madídas por não ter 
uma definição correta e clara de sua posição e por 
aceitar pressões de um lado e oprimir os pequenos 
de outro. Digo isso, Sr. Presidente, porque quero 
louvar, festejar e aplaudir o comportamen1o do Ban
co Central em relação ao Banespa e ao Banco Eco
nômico, mas felicitar, acima de tudo, os Governan
tes dos dois Estados: o Governador Mário Covas, de 
São Paulo, e Paulo Souto, da Bahia, pela vitória que 
acabaram de conquistar junto ao Governo e junto ao 
Banco Central, fazendo com que o Banco Central 
modificasse radicalmente a sua postura e a sua po
sição. 

Digo-o também porque fui Governador de Esta
do e. ao assumir o Governo, encontrei o banco do 
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meu Estado sob liqt.idação extrajudicial O Banco 
Central havia decrelado a liquidação extrajudicial 
do Banco da Paraiba, do Piauí e do Rio Grande do 
Norte. 

Já começa dai, Sr. Presidente, o tralameniD 
desigual. O Banco Central, que foi corajoso ao de
cre!ar a liquidação judicial desses três bancos. nun
ca teve a coragem de pensar o mesmo em relação 
ao Banespa. ao BANER1 ou ao Banco Econõmico. 

Ainda hoje dLNido que o Banco Central ouse 
anunciar liqt.idação judicial do Banespa Mas che
gam à conclusão de que um BNDES participa com 
cerca de R$3,5 bilhões para financiar o Estado, a fim 
de que este possa revender uma empresa estafai, 
dividindo o rombo de R$15 bilhões em duas parce
las de R$7,5 cada. Uma será paga com tíhios da 
União, repassados pelo Es1ado; e-a outra. com re
cursos do BNDES, repassados para o Estado. 

Hoje; a Folha de S. Paulo pubfK:a duas maté
rias importantes. Uma. do jomalis!a Luís Nassif, com 
a sua precisão, com a inteligência com que sempre 
aborda as matérias - e de quem sou. confesso, pro
fundo admirador; há poucos dias, assisti, em Angra 
dos Reis, a urna palestra que ele proferia e saí dali 
encantado com a sua posição e com os seus argu
mentos -, sob o titulo: •o Banespa e o ajuste nos Es
tados". Diz o artigo que dois aspectos deveriam ou 
devem ser analisados nesse acordo do Banco Cen~ 
trai com o Banespa Um. se refere à própria negó
ciação, aos ajustes dos Estados e à abertura para a 
privatização de algumas entidades. E assinal11 que o 
Governo do Estado se empenha na consofKlação do 
padrão da negociação das dívidas estaduais - que é 
a primeira parte; e uma parte'do processo que será 
refinanciada quanto à entrega dé empresas esta
duais - e, em contrapartida. na definição das regras 
que permitirão um maior discipfmamento das contas 
públicas. 

Considera, ao final, que o Governo do Estado 
haverá de adotar medidas para garantir a perma
nência do banco, inclusive a mudança nos eslatu
tos do Banespa, impedindo operações com o setor 
público. 

Fico, então, feliz, Sr. Presidente, profundamen
te feliz, porque mui1o antes de o Banco Central esta
belecer qualquer condicionante ou exigência para a 
reabertura do banco do meu Estado, tomei a iniciati
va. como Governador, de encaminhar à Assembléia 
Legislativa projeto de lei estabelecendo diretrizes 
novas, um perfil novo e um novo estatuto para o 
Banco Estadual, proibindo terminantemente qual
quer operação com o setor público. 

Não se levou em con!a esse fato, agora desta
cado como importante, fundarnenfal, porque o Ba
nespa vai propor, e a Paraíba efelivou. 

Pedimos, para . a reabertura do banco, não 
US$7,5 bilhões, ·mas US$7 milhões. Não foram 

~ - US$7 bilhões, repito, mas US$7 milhões! Não tive
mos atendida a nossa reivindicação, .e o Estado da 
Paraiba, pobre, teve que apor!ar os recursos neces
sários para reabrir o banco, modificar-lhe o perfil e 
oferecer ao Brasil o banco que hoje é. -

Sr. Presidenle, .. vou pedir a transcrição nos 
Anais da Casa desse artigo, publicado na Folha de 
S. Paulo, de forma precisa. como é colocada pelo 
jornalis!a Luís Nassif, mostrando· a responsabilidade 
dos Estados no que diz· respeito ao reajuste das 
contes _públicas e, principalmente, na condução de 
seus bancos es!aduais. Em relação ao Banespa - e 
essa medida deve ser adotada para os demais -
deve haver autOrização do· Banco céntral para redu
zir o seu alivo, J'!1ê po~ e5!le aç:ordo agora esti-
mula. . --~ • ·.· ···• . , .> -. 

O Senador Humberll:i 'Lucena está ao meu lado 
e foi testemunha do. eSfui'ço gigaritescO que fizEino5, 
com o Sena(jor NeY' Suassuna. com os deputados 
federais. estaduais, 'com vereadores de todci; os 
municípios, P?'"a · reabrir C:> banco. E· pedíamoS ao 
Banco Central aulorização para alienar o nosso ativo 
imobllizai:lo, Para red.czir ·esse "atiVo a fim de permitir 
aperte de rj:!CUI'SOs para no5Sas contes, Mas nem 
isso era '3Utorizà.do~ Queríamos vender agências, 
prédios, imóveis, situaãos nos Estados. E po'rque 
estávamos sob um processo de fiquidação judicial, 
estivemOs impeãrdos ·de fazê-lo. 

A-outra m3tériá. iambém do jornal Folha dé s. 
Paulo, sob o titulo: ~Acordo do Banespa tem pontos 
indefinidos", mostra o:que )á está detenninado no 
ProtocOlo~ São os seguintes os itehs: · · ' ~ 

"A dala para o cálculo da dívida de 15 
de dezembro de 1995. 

- Naquela data. Õ Estado devia 
R$15,1 09 bilhões ao Banespa. 

- Por con!a dessa dívida, o Banco tem 
que recorrer ao Banco Central para obter 
R$8 bilhões, roladoS diariamente para fe
chamento de caixa. 

- A dívida será dividida ao meio: uma 
parcela de R$7,5 bilhões será financiada 
com título do T escuro Nacional. O T escuro 
Estadual repassa esses titules ao Banespa. 

- Os outros R$7 ,5 bilhões virão da ven
da de patrirnônio: A Fepasa será entregue à 
RFFSA. O valor da empresa ainda não está 
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definido, mas o BNDESpar falá um adianta
menlo de R$3,6 bilhões ao Estado. Haverá 
uma avaliação patrimonial da Fepasa em 
180 dias. Se a avaliação demonstrar que a 
empresa vale mais - como afirma o Gover
nador Mário Covas -. o Estado receberá a 
diferença caso Contrário, terá de devolver o 
troco. 

- Os Aeroportos<>de Vira-Copos, Con
gonhas e Cumbica serão entregues ao Go
verno Federal como parte da negociação. 

. - O Estado vai assunir o P.a5SiVO previ
denciário dos funcionários antiQ9 do Banes
pa não beneficiados por fundo de pensão. 

- O pagamento ao Tesouro será fei1D 
em parcelas mensais durante 30 anos e a 
juros de 6% ao ano.• ~ 

O Sr.• Humberto Lucena - Permite-me V. ~ 
um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com mLito 
prazer, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Solidarizo-me ple
namente com V. ~. que, mediante este pronun
ciamento, mostra a política de dois pesos e duas 
medidas adotada pelo Banco Central - por que não 
dizer do Governo Federal - em relação aos Ban
cos, sobretudo aos Bancos oficiais. V. ExA deve 
lembrar-se bem do caso do PARAIBAN, cuja liqti
dação extrajudicial foi feita de modo arbitrârio, en
quanto se poderia, na época, ter sido levado em 
conta a possibilidade não só da administração es
pecial como da própria intervenção a exemplo do 
que foi feito com o Banespa e o BANERJ. E o que 
desejo salientar sobretudo, nobre Senador Ronal
do Cunha Lima, é que ·enquanto tivemos todas 
aquelas cificuldades, se não fosse o esforço de V. 
ExA como Governador; e em seguida o do ex-Go
vernador Cícero Lucena, com o apoio da Bancada 
do Congresso Nacional, não teriamos conseguido 
êxito. À época, era Ministro da Fazenda o atual 
Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, que conhece de perto todO o nosso sofri
mento. Constato e falo tranqülamerite que a medi
da provisória editada para pennilir fusão de ban
cos e o pronto socorro de inslittições financeiras 
praticamente falidas, sem dúvida nenhuma, é pu
ramente casuística, foi feita para salvar ó Banes
pa, o BANERJ, o Banco Nacional e o Banco Eco
nômico. Essa é a verdade, os latos estão aí. Não 
podemos deixar de reconhecer que isso é o que 
acontece ·infelizmente no Brasil nos dias que cor
rem. Parabéns a V. Ex!l. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Obrigado, 
Senador Humberto Lucena, pelo seu aparte. V. E# 
conheceu de perto, por ter sido um baluarte na defe
sa da reabertura não somente do Banco da Pimuba, 
mas lalTtlém do eãnco do Piauí e do Rio Grande do 
Norte. O depoimento de V. ~traz não apenas a 
autoridade de quem conhece o problema, mas tam
bém o sofrimento e a angústia de quem participou 
·dessas nossas comuns vicissitudes. . 

O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Exª um 
aparte? . 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Ouço com 
muita alegria V. Exf.. · 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Ronaldo Cu
nha Urna, deprime qualquer cidadão ver o tratamen
to desigual dado aos Estados. O Banco Econômico 
conseguiu açambarcar R$3,5 bilhões para ser salvo 
e, mesmo assim, a parte dos créditos duvidosos 
continuam com o Banco Central. O Excel comprou a 
parte boa; a parte duvidosa, que ·não sabemos quan
to vai perfazer, continua com o Banco CentraL No 
caso do Nacional foram R$4 bRhões; no caso Banor
te, coi11J)rado pelo Banco Bandeirantes, um outro 
taniD. No caso BANERJ a situação não é diferencia
da, mas houve coragem do Governador Marcello 
Alencar em buscar a privatização do Banco e, mais 
ainda, entregá-lo - até uma experiência ousada - à 
administração privada para que, daqui a um ano, se 
privatize de uma vez por todas o BANERJ. Soman
do-se isso, vão bilhões e bilhões. E agora, acres
cem-se mais R$15 bilhões, sem levar em conta que 
estamos recebendo aeroportos cuja rentabifidade e 
cuja valorização não sei bem como serão leitas. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Eu também 
est::iu no ar. 

O Sr. Ney Suassuna - Quem sabe se na Pa
raíba não poderíamos tornar um empréstimo dando 
o açude Velho e o açude de Bodocongó como ga
rantia, uma vez que o Governo Federal passa a re
ceber aeroportos que já - presumo - lhes perten
ciam. Cada vez entendo menos. Constranjo-me 
quando vejo que não temos um investimen10 grande 
na Paralba; quando vejo que estamos buscando um 
çanal de irrigação que foi garantido pelo então Minis
tro da Fazenda, hoje Presidente, no valor de 

• R$30milhões; quando me lembro de que o nosso 
banco, que precisava de R$7 milhões, não foi rea
berto. Quanta tristeza sentimos ao ver que o mesmo 
pai, no caso o Presidente, ou a mesma mãe, no 
caso a República, dá tratamento tão diferenciado 
aos seus filhos, às Unidades Federativas. É triste, é 
vergonhoso e humRhante! 
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Mlito obri
gado Senador Ney Suassuna pela solidariedade. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Ronaldo· Cunha 
Uma, permita-me um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Pois não, 
Senador. Alegro-me, porque o Plenário, embora va
zio, começa a se interesSar- por esse assunto. 

O Sr. Osmar [)ias- Eu também gostaria de um 
aparte nobre Senador. ""' 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com mlito 
prazer, em seguida ao aparte do Senador Romero 
Jucá 

O Sr. Romero Jucá- Senador Ronaldo Cunha 
Uma, parabenizo V. E# pelas suas colocações, pelo 
falo de trazer ao Plenário mais uma demonstração 
de que, na verdade, existem dois brasis: o Brasil dos 
Estados desenvolvidos, o Brasil do flOder econõmico 

. e o Brasil dos Estados que se buscain eslrulurar 
para atender a sua gente. O Estado de Roraima 
também passou por situação parecida. Ressalto 
apenas dois aspectos: primeiro, falta definição clara 
da política econômica que se adotará . em relação 
aos Bancos estaduais. Vão-se privatizar os pobres e 
pagar a conta dos ricos? Vai-se privatizar tudo? A 
meu ver, o processo tem que ser um só. A área eco
nômica do Governo Federal deve prestar esses es
darecimentos, até porque a conta dos bancos dos 
Estados pobres é 1 f1 o da conta de qualquer desses 
bancos que eslão sendo socorridos pelo Sislema Fo
nanceiro Nacional. Em segundo lugar, peço outro 
esclarecimento em relação aos aeroportos. Parece
me - acho que o Estado de São Paulo não é diferero
te - que os aeroportos brasileiros foram construídos, 
na sua grande maioria, com ·-recursos federais. Os 
Estados entravam com o terreno e alg001 tipo de 
contrapartida, mas na verdade o grosso do financia
mento de todos os aeroportos brasileiros era de res
ponsabilidade do Governo Federal. Como é que o 
Governo Federal repassa dinheiro para os Eslados 
construírem os aeroportos e depois os CO"llra de 
volta, para pagar conta de bancos? Essa é uma 
questão que precisa ser esdarecida Os bens a se
rem colocados em qualquer desse tipo de processo 
efetivamente teriam de ser bens construídos e alo
cados com dinheiro pCbtico estadual. Parece-me 
que no caso dos aeroportos não é essa a reatidade. 
Meus parabéns a V. E# pelo pronunciamento. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Mlito obri
gado, nobre Senador Romero Jucá. 

Não sou contra - fiz questão de frisar - os acor
dos que foram celebrados pelo Banco Central com o 
Banco Econômico, com o Banespa Desejo apenas 

que haja definição e procédimento unitário em rela
ção a todos os demais Bancos. Ontem era adotado 
o processo da liquidÇ~ção extrajudicial, por queslões 
bem menores; hoje opta-se por uma intervenção, 
cujo responsável, õ interventor, assume responsabi
fidades e salva o Banco. 

A respeito das garantias. reais que são ofereci
das nas questões dos aeroportos, confesso, estou 
no ar, sem saber qual a realidade de um aeroporto 
dado como garantia Mas vou me aprofundar e apro
veitar a sugestão de V. Exil e a do Senador Roberto 
Requião para traduzir isso como um requerimento 
de informações para que possamos oonhecer da 
matéria Até porque este assunto vai vir para o Se
nado, jâ que se trate de uma operação que se insere 
dentro da competência constitucional desta Casa 
Legislativa 

O SR. Osmar Dias - PermitHne V. Ex"- um 
aparte? . 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Concedo, 
oom muita honra, um aparte ao Senador Osmar 
Dias. ~ 

O Sr. Osmar Dias - Senador Ronaldo d"unha 
Uma, V. Ex"- exerce, nesse seu pronunciaraento, 
uma das principais atribuições do Senado, qLie é a 
da fiscalização da aprK:ação dos recursos públicos. 
Também estou decepcionado com a forma com que 
os Governos, tanto o Federal quaniD o do meu Esta
do, vêm exercendo esta atribuição da aplicação dos 
recursos pCblicos. Gostaria até de dizer antes de 
contar um fato, que não faço nenhuma denúncia 
sem antes comprovâ-la Por isso, antecipo um fato 
que denunciarei aqui desta tribuna na semana que 
vem a respeito de algo muito parecido com aqLilo 
que V. Exil está contando em seu pronunciamento. 
No final do ano passl3do, o Governo do Paraná man
dou para a Assembléia Legislativa um projeiD para a 
venda das ações da Copel para a capitalização do 
Tesouro do Estado. Ocorre que a venda das ações 
da Copel, que foi colocada no projeiD, tinha um valor 
.de aproximadamente de R$1 ,4 bilhão. Mas operaçõ
es maquiavélicas foram feitas de forma que as açõ
es da Capei hoje não valem mais do que R$300 mi
lhões na Bolsa. E o Governador, ao receber da As
serrbléia Legislativa o projeto aprovado pela banca
da governista, veiDu o artigo que estabelecia o mini
mo de 50% para as ações da Copel. Com isto, elas 
serão oomercializadas muito abaixo do seu valor 
real, e alguém ·vai ganhar muito dinheiro com isso. 
Apressadamente, o Governador foi ao Rio de Janei
ro, ao BNDES, e oom a caução das ações da Copel 
pegou o dinheiro para o pagameniD do 13", R$120 
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·milhões. BNDES, Banco Nacional do Desenvolvi
mento Económico e Social do País, que não financia 
pequenas empresas, pequenos negócios, que não 
financia o desenvolvimento para a criação de empre
gos, passa a financiar agora o 13", a folha de paga
mento de Estados que não souberam, durante o ano 
de 1995, aplicar devidamente os seus recursos. É. 
uma denúncia que antecipo e que a comprovarei 
aqui na semana que vem, relato que fiz apenas para 
acrescentar ao importante pronunciamento de V. 
Ex!-. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Senador Ronaldo Cunha Lima, o tempo de V. Ex'
está esgotado. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Agradeço a 
V. Ex!- a informação e irei concluir, já qt.ie procuro 
respeitar e concluir rigorosamente e Regimento, es
perando que esse princípio de advertênCia ao orador 
seja praxe' na Casa por parte de todos aqueles que 
estiverem na tribuna, porque, às vezes, o comporta
mento da Presidência é mais generoso com um e 
mais drástico com o outro, e V. Exª tem sido real
mente um. cumpridor fiel do Regimento. 

. Encerro, Sr. Presidente, dizendo que ao pedir a 
transcrição desse artigo do jornalista Luís Nassif, 
que considera importante a consolidação do padrão 
de renegociação das dívidas estaduais. Este é o 
ponto fundamental a ser definido pelo Governo e 
adotado de maneira uniforme pelo Banco Central 
para todos os Estados da Federação, não dando tra
tamento desigual pela desigualdade regional. 

res. 
Agradeço a V. Exª e a audiência de meus Pa-

DOCUMENTO A QUÉ SE REFERE O 
SR. RONALDO CUNHA LIMA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

Folha de S. Paulo 

O BANESPA E O AJUSTE DOS ESTADOS 

Lurs Nassif 
O acordo entre o governo federal e paulista em 

tomo do Banespa deve ser analisado sob dois ângu
los: a operação que permitiu ao Estado de São Pau
lo recuperar seu banco e a destinação que será 
dada a ele. 

Muita água ainda vai rolar em tomo da discus
são sobre se Estados devem ou não ter bancos. 
Mas a negociação em si representa avanços em 
duas direções. 

.A primeira, pela consolidação do padrão de re
negociação das dívidas estaduais. Urna parte do 
processo será refinanciamento contra entrega de 

empresas estaduais; outra parte, refinanciamento a 
longo prazo, Contra garantias reais; e urna terceira, 
troca de títulos estaduais por federais, baixando os 
custos de rolagem da dívida estadual. 

Em contrapârtida, definem-se regras que per
mitirão um maior disciplinarnento nas contas públi
cas. No caso paulista, esse disciplinarnento passará 
pelas seguintes etapas: 

1) Mudança nos estatutos do Banespa, impedi
do operações com o setor público. Obrigação de 
aprovação prévia do Banco Central para qualquer 
futura alteração. · 

2) Garantias reais para o refinanciamento da 
dívida, baseadas nas receitas do lCMS, nos repas
ses do Fundo de Partici(l?ção dos Estados e em 
55% das ações ordinárias do Banespa A inadim
plência do Estado dará ao governo federal condiçõ
es de executar as garantias e privatizar o banco. 

Privatização 
A segunda vantagem do acordo foi ampliar 

consideravelmente o escopo do programa de privali
zação do país. 

A operação paulista conferiu urna importância 
adicional extraordinária ao modelo de privatização 
do setor ferroviário nacional. A malha da Rede Fer
roviária Federal cobria todo o país, mas abria-se um 
buraco negro em São Paulo. Com a incorporação da 
Fepasa à RFFSA - como parte do acordo - haverá 
a possibilidade da integração do Sul e do Centro
Oeste ao porto de Santos, valorizando a privatização 
de ambas as ferrovias. Estudos do governo paulista 
indicam que a mera incorporação da Fepasa à ma

. lha da RFFSA significará urna valorização de 20% a 
60%. 

Também haverá a possibilidade de privatizar 
os aeroportos de Congonhas, Viracopos e Campo 
de Marte. 

Engenharia Financeira 
Para viabilizar o acordo, a operação foi ÕIVidida 

entre venda de ativos e o empréstimo do Tesouro ao 
governo pa!Jista. 

A venda de ativos foi dividida em três partes: 
1 ) A lnfraero recebe os aeroportos de Congo

nhas, Viracopos e Campo de Marte e assume 1 ,4 bi
lhão de dívidas do Estado junto ao Banespa 

2) O Estado assume US$ 2,4 bilhões em passi
vo trabalhista potencial do Banespa (pagamento de 
aposentados e dependentes que entraram no banco 
antes c!e 197 4) em troca de quitação correspondente 
da dívida 

3) O BNDES e~a US$ 3,6 bilhões ao go
verno do Estado corno adiantamento pela compra da 



Janeiro de 1996 :ANAIS 00 SENADO FEDERAL 193 

FePasa pela RFFSA. O dinheiro s.erá utilizado-para 
quitar dívida do Estado junto ao Banespa. 

No total, as três operações responderão por 
US$ 7 /ii bilhões da dívida paulista. 

Os US$ 7,5 billiões restantes serão refinancia
dos pelo Tesouro -federal, por meio da emissão de 
um títUo de 30 anos de prazo, com correção cam
bial mais 6% de jauros ao ano. Af haverá subsfdio 
forte, representado pekrdiferencial entre a rei111.Jile
ração e o custo de colocação dos títulos federais 110 
mercado. 

Os títulos serão entregues ao Banco Central 
que, por sua vez, quitará as oívidas do Banespa 110 
redesconto. 

Durante o discurso do Sr. Ri:maldo Cu
nha Uma, o Sr. Nabor JúniQT' deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada peJo Sr. José 
Eduardo Outra, Suplente de Secretfuio • 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- V. 
8@- será atendído. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderrir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Prom.n
cia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, a Cidade de Belém, capilal do Estado do 
Pará, tida corno a metrópole da Amazônia, completa 
hoje 380 anos de exislência. 

Desde sua fundação em 1616, por Francisco 
Galdeim Castelo Branco, a capilal do Pará tem de
sempenhado um papel de destaque na vida econO
mico-político-social do Brasil, principalmente em 
tudo o que diz respeito à Região Norte do País e, 
particularmente, à Amazônia brasileira 

10 de se ressaltar que Belém do Pará detém, 
até hoje, expressiva importância histórica e geográfi
ca no que se refere à territorialidade do Brasi~ já que 
a partir daquela capital desenvolveu-se todo o pro
cesso de ocupação da Amazônia, considemndo-se, 
nos dias de hoje, que a capital paraense continua 
sendo o portão de entrada para a Região. 

Muitos aspectos históricos, políticos, sociais e 
econômicos da vida de Belém poderiam ser aqui 
destacados, Sr. Presider)te, porém gostaria de apro
veitar esta homenagem que faço aos 3&0 anos de 
existência da capi1al paraense para enfatizar, jun1o 
aos nobres Senadores desta Casa, a necessidade 
de que se busquem encaminhamemos IJlllentes 
para as principais questões que dizem respeito à 
melhoria da qualidade de vida dos brasileiros que 
habitam o norte do País, assuntos esses que estão 
hoje no centro das atençees políticas de nosso País. 

Naluralrnenteq.e me refiro aJS 3SSlntls polêmi
cos que compõem o interesse do homem amazOnida, 
como por exerllJ)o a necessidade de definição urgente 
para a~ do Projeto SIVAM, ~ objetivo de 
preseNar o domíruo geopolítico brasileiro OCQJela ne
giao, a partir do uso de tecnologias de sensoriameno 
remoto e controle de dados, vem a atender un dos 
maiores anseios dos amazõnidas, que é exa1amente o 
de integrar-5e definitiva e efetivamente à vida nacio~ 
Stperando un isolamento secular. 

Evidentemente, queremos a implantação desse 
projeto com as devidas correções. 

Definições urgentes quanto ao Projeto de Zo
neamento Ecológico-Econõmico da Amazônia e da 
Lei de Patentes para Biotecnologias que resguar
dem e favoreçam nossa região na ublização da sua 
imensa riqueza biológica, são exigências que faço 
neste momento, ao ensejo desta homenagem pres
tada à Cidade de Belém, visto que o breve encami
nhamen10 desses assun1os é do interesse de todo o 
povo paraense e amazõnida, pois que implicam dine
ta e fmdamentalmente na melhoria da qualidade de 
vida daqueles cidadãos. ;; . 

Não poderia, Sti's e Srs. Senadores, deiXar de 
mencionar nesta ocasião ·minha expectativa ~ 
de que a capilal do Estado do Pará venha a tir am
pliado o destaque do qual deveria dispor na vida po
lítica nacional. Não podemos esquecer que o Brasil 
é um País de contrasteS, onde ainda stbsistem ãlfe
renças geográficas que fragmentam nossa consciên
cia de cidadania e de unidade nacionaL 

Insisto, Sr. Presidente, que o Estado do Pará 
detém gmndes possibilidades em contribuir para os 
destinos da vida económica deste País, já que ali se 
enconlram as maiores riquezas minerais do rrundo 
e uma vastíssima gama de outros recursos naturais, 
cuja ublização não pode deixar de estar voltada para 
a melhoria de qualidade de vida do nosso povo. 

·Homenagear Belém do Pará por seus 380 
anos hoje col\l)letados, obriga-me a refletir junto 
com V. El@-5 sobre estes temas aqui abordados, 
como forma de chamar a atenção para os problemas 
e necessidades do meu Estado, bem corno da Ama
zônia, e os reflexos que todas essas ãdiculdades fa
zem recair sobre o Pais. 

Gostaria ajnda de saudar a imprensa paraen~ 
se, que, através de seus veículos de comunicação, 
destacand~rse o g~WC de O Liberal, os jornais A 
Provlncia do Pará e o Diário do Pará, registram 
em encartes especiais nas edições de hoje farto ma
terial informativo sobre a vida de Belém nestes 380 
anos. 
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Permita-me, por fim, Sr. Presiden1e, sau:lar a 
ação do ExJT1I. Sr. Prefeito MUlic4Jal, Dr. Héfoo Mota 
Gueiros, cuja adninislraçao tem feilo notar o empenho 
e tentativa em produzir melhoras na qualidade de vida 
dos belenenses, corroo, por exeq>lo, a ~ 
dos pri~ corredores viários da cidade, a reestru
llrclção da "Doca de SouZa Frailco" e a completa res
tarsaçã:l do centenário "Bosque Rodrigues At.tes•, 

Ê bem verdade que mlilb ainda precisa ser fei
to, principalmente no que se refere às áreas de peri
feria da cidade, donde se destaca a necessária via
bilização do projeto de macrodrenagem de Belém, 
cujas obras vêm sendo implementadas em conjunto 
com o governo estadual, conduzido pelo Dr. Alrnir 
Gabriel, o que todavia não invalida os esforços que 
estão sendo despendidos. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. E# um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concedo, com 
prazer, um aparte ao Senador Romero Jucá 

O Sr. Romero Jucá - Senador Ademir Andra
de, eu gostaria, tarrbém, de me juntar a V. E# nas 
congratulações pelos 380 anos da Cidade de Belém, 
encaminhar a saudação de todo o povo de Roraima 
ao povo de Belém e do Pará e dizer que, talvez, o 
melhor presen1e que a Cidade de Belém, o povo de 
Belém, poderia receber nestes 380 anos seria o for
talecimento de uma política de desenvolvimento re
gional para a Região Amazónica, já que Belém é 
pólo catalizador de um processo de migração da Re
gião, bem corroo o fortalecimento da própria SUDAM 
corroo instrumento de geração de desenvolvimento e 
contribuição para a fonnação de empregos. Ternos 
vivido, na Amazônia, um momento de extrema deli
cadeza devido a todo esse processo de falta de de
senvoMmento. Gostaria de registrar estas palavras 
no moinento em que a Cidade de Belém- corroo bem 
coloca v. Ex"- completa esse aniversário, chegando 
a realizações importantes, mas também carregando 
no seu bojo uma série de problemas sociais e de in
tra-estrutura que precisam e merecem ser resoM
dos. Meus parabéns. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -AgradeÇO o apar
te de V. Ex•. Gostaria de aproveitar a oportunidade -
Belém realmen1e recebe todos os problemas da nos
sa Região; existe um êxodo do interior para a nossa 
Capital extremament'ê~ grande - para ressaltar o em
penho que todos "c-s, Parlamentares da Amazônia, 
ou quase todos nós -elo menos 90% da nossa Ban
cada, temos tido no s:, ~1tido da preocupação de mu
dar a nossa realidade e a nossa forma de desenvol
vimento. 

Ressalto a importância de continuãr aquele 
movimento que vem desde o início des!e ano, quan
do já tiverroos quatro encontros regionais, e espera
mos ter o próximo em Imperatriz, no Maranhão, 
como está programado, com o mesmo empenho, 
com a mesma dedicação que tem tido alé hoje da 
maioria dos Parlamentares que englobam os nove 
Estados da Amazônia Legal. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Volta-se à lista de oradores, 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, à 
nobre Senadora Marina Silva, qúe disporá de cinco 
minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT -AC- Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, serei breve, em respeito às pessoas que 
estão inscritas. 

Gostaria apenas de fazer o registro de um arti
go que R na Folha de S. Paulo do dia 8 de janeiro, 
no Caderno I, sob o titulo "Quem lucra com o traba
lho infantil", assinado por Oded Grajew. Esse artigo 
traz informações muito importantes no que se refere 
à questão da exploração do trabalho infantil, dando 
conta de que, em uma matéria publicada na Folha 
de S. Paulo, mediante uma pesquisa feita pela 
ABRINQ, Associação Brasileira de Fabricantes de 
Brinquedos, e pela revista Atençao sobre o trabalho 
infantil, no Brasil, cerca de 3,5 milhões de menores 
de 14 anos trabalham em atividades mal remunera
das, em péssimas condições de trabalho, revelando 
uma situação calamitosa da exploração da mão-de
obra infantil em nosSo País. Ressalta que mais-de 
70% deles recebem em tomo de meio salário míni
mo e que outros são semi-esaavos e cumprem jor
nada de trabalho de alé 12 horas por dia Isso é um 
absurdo porque essas crianças. na sua grande 
maioria, ou são analfabetas, ou semi-alfabetizadas, 
e não têm condições de acesso à escola 

Enfim, é uma situação de penúria que a socie
dade brasileira vem impondo às nossas crianças. 
Diz também que cerca de 3,6 milhões de crianças. 
entre 11 e 17 anos não sabem escrever nem o pró
prio nome. 

Ou seja, que futuro tem este País que coloca 
suas crianças para trabalhar ganhando meio salário 
'mínimo, quando não trabalham como escravos e 
que não têm acesso ao ensino, ao saber sis1emati-
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zado, por1anto, lhes é diminuída qualquer possibili
dade de crescimento? 

Diz o artigo que urna das orientações da 
ABRINQ é a de qtJe todas aquelas empresas de 
bem, entre elas a lndúslria de Calçados de Franca e 
as empresas estalais, que também utilizam a maté
ria-prima fornecida por álgims produtores que, ines
crupulosamente, se utilizam do trabalho infantil, não 
aceitem mais comprar p!tldutos de empresas que fa
zem esse tipo de exploração. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conside
rei mt.ito interessante a pesquisa .O artigo aborda 
questões fundamentais e, inClusive, gostaria de que 
ele fosse incorporado, na írt.egra, ao meu pronuncia
mento. 

Faço uma distinção entre o trabalho infantil, 
aquele em que, sob os cuidados da família, a crian
ça faz alguma atividade, até mesmo de forma edu
cativa, sem que isso o impeça do estudo, das suas 
atividades de brincadeira, de desenvolver o seu po
tencial infantil em condições dignas de saúde, num 
ambiente saudâvel, e aquele trabalho obrigatório em 
que a criança passa quase que a assumir a respon
sabilidade de um chefe de famfiia, por1anto, tendo a 
sua capacidade de desenvolvimen!o coi'J1)letamente 
alterada, dadas as circunstâncias. 

Lamento e apóio integralmente as propostas 
mencionadas nesse artigo, que são no sentido de 
apresentar projeto de lei por meio da Frente Parla
mentar da Criança e do Adolescente, a fim de que 
se obrigue todas as empresas a não acei!a,rem pro
dutos daqueles fornecedores que se utilizam da 
mão-de-obra infantil. 

Muito obrigada 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

Folha de São Paulo 8 Janeiro de 1996 

QUEM LUCRA COM O TRABALHO INFANTIL 

OdedGrajew 

Na edição de 15/12 a,Folha comenta uma pes
quisa elaborada pela Fundação Abrinq e pela revista 
Atenção sobre o trabalho infantil no Brasil. 

Na matéria a Folha revela a participação direta 
ou indireta, consciente ou inconsciente, de grandes 
empresas nacionais, multinacionais e estatais na ex
ploração do trabalho de menores de 14 anos, e 
anuncia a decisão histórica da Volkswagen e da in
dústria calçadista de Franca (SP) de eliminar a con
tratação de crianças em todas as etapas da cadeia 
de produão de veículos e de sapatos, implantando 

ao mesmo tempo um projeto para colocar estas 
crianças na estola e preparar tecnicamente os ado
lescentes para o mercado formal de trabalho. 

cerca de 3,5 milhões de menores de 14 anos 
trabalham no BraSiL Mais de 70% deles recebem em 
tomo de meio salârio mínimo. Outros, semi-escra
vos, cumprem jornadas de até 12 horas e não rece
bem nada por isso. 

Arrebentam os pulmões nas carvoeiras, abas
tecendo siderúrgicas fornecedoras da cadeia produ
tiva au!omotiva lnálarn cola altamente tóxica na fa
bricação de sapatos. Cortam até duas toneladas de 
cana por dia para abastecer de álcool a Petrobrâs. O 
carvão produzido por crianças arde nos altos fomos 
das siderúrgicas para fabricar o ferro-gusa, matéria
prima !ndispensável para a PIJ)dução do aço. Em vá
rios canaviais crianças é aoolescentes cortam cana 
durante 12 horas diârias, sem registro, ganhando 
menos de R$ 20 por semana 

Muitas da,s crianças têm 8 a 9 anos. O pior é 
que as usinas são subsidiadas pelo governo. A Pe
trobrâs compra de várias delas a preços mais altos 
que aqueles pelos quais revende o álcool. 'c 

Na inctÇ!stria de calçados crianças de 5 ··a 14 
anos trabalham em bancas instaladas em garljgens 
ou cõmodos de suas próprias casas, a maioria iletas 
dandestinas. Em locais fechados e mal ventilados, 
cumprem jornadas de até 14 horas em contato com 
produtos toxicos, como ã cola de sapateiro. Com jor
nadas de 11 horas diârias, crianças de 9 anos co
lhem laranjas para industrias de suco nacionais e 
multinacionais, que mantém o país corno o quarto 
exportador munãral. A maioria não vai a escola Além 
disso, logo ficam com dores na coluna por carregar 
diariamente centenas de quilos de laranja nas cos
tas. É o começo de uma futura hérnia de disco. 

Muitas companhias não tem informações sobre 
a conduta social de seus fornecedores e compram 
gato por lebre. Outros simplesmente fecham os 
olhos e tapam o nariz. E àlgumas acham mesmo 
esta barbaridade um excelente negócio. A verdade 
é que se os beneficiários finais, por decisão pró
pria ou por ação do Estado, cancelarem suas en
comendas junto aos exploradores de crianças, um 
vento civilizatório acabarâ por varrer esta chaga 
do nosso país. 

Cerca de 3,6 milhões de crianças e adolescen
tes brasileiros, entre 11 e 17 anos, não sabem es
crever nem o próprio nome. O al!o grau de analfabe
tismo nas zonas rurais é comparâvel aos índices dos 
países africanos. A nossa evasão escolar é a tercei
ra maior do planeta as crianças brasileiras estão 
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deixando as escolas para trabalhar, substituindo 
pais de famílias que estãc desempregados e pode
riam es1ar trabalhando com carteira assinada e ga
rantias sociais. 

Sem educação não há democracia consolidada 
e justiça social. Não ternos a mínima condição de. 
competir numa economia cada vez mais globalizada 
e dependente de informação e tecnologia. As crian
ças que trabalham precoceme~ estão se mutilando 
física e psicologicamente, se condenando a sobrevi
ver na miséria e na marginalidade. 

O lugar de nossas crianças é na.escola Em
presas privadas, públicas e consumidores finais, ao 
adquirir, ao depender de produtos fabricados por 
crianças, ajudam a manter uma situação trágica e 
vergonhosa para o nosso País. São produtos venâl
dos no mercado interno e exportãl:los para muitos 
paises, especialmente do Primeiro Mundo, que lanto 
clamam contra o trabalho inrantil. 

Para eliminar a exploração da nossa infãncia 
no trabalho precoce, é fundamental a pressão da ca
deia produtiva sobre os fornecedores de produtos fa
bricados por crianças. Os consumidores e os gover
nos precisam tomar a decisão de não COIJllrar pro
dutos que envolvem trabalho infantil. 

Esta pressão vai obrigar os exploradores das 
crianças a mUdar de postura sob pena de perder 
seus clientes e fechar suas portas. Neste sentido a 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança es1á to
mando as seguintes iniciativas: 

1. Apresentar projeto de lei por meio da Frente 
Parlamentar da Criança, obrigando todas as empre
sas participantes de licitações públiqas ou beneficia
das por financiamentos de recursos públicos a não 
explorar mão-de-obra infantil. 

2. Tomar pública a cadeia produtiva de alguns 
produtos e tentar conseguir o compromisso das em
presas a pressionar seus fornecedores a eliminar o 
trabalho infantil e promover projetes que sensibili
zem a permanência destas crianças na escola e a 
freqüência dos adolescentes em cursos de profissio
naliza~ci. As empresas exigem de seus fornecedo
res ~rios de qualidade no fomecimentc dos seus 
produtos. Devem passar a exigir critérios éticos e 
sociais. 

A situação da criança brasileira é uma das 
mais trágicas do mundo. Está er:1 ~ mãos, so
ciedade civil e governo, a !='"JSSibilidade de mudar 
es1a situação. Os consumidores e empresas desem
penham um papel fundamental ao recusar produtos 
e beneficies que de alguma forma são oferecidos à 
custa da exploração das crianças. 

A realidade das crianças trabalhadoras mostra 
que uma boa parte do Brasil bem de vida é alimenta
do por dutos que drenam riquezas e energias dos 
despossuídos. Estes dutos devem ser revertidos 
para que modernidade possa significar progr~ e 
justiça social 
Oded Gmjew, SO ~rio e coordenador do PNBE (Pensa
mento Nacional das Bases Empresariais), Coordenador--Geral da 
(Associação Brasileira de Empresas pela Cidadania) e diretor-pr.,. 
siderrte da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- V. 
Exª será alendida 

Concedo a paiavra à nobre Senadora Marluce 
Pinto. (Pausa) _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sri's e Srs. Senadores, pedi a palavra, neS1a 
manhã, para tratar rapidamente de duas colocações. 

A primeira delas é sobre uma questão antiga, 
mas que se renova oom novas matérias que circu
lam nos jornais desta semana 

Temos tratado, no plenário, da nossa preocu
pação quanto à fonna como se oneram as folhas de 
pagamento e como se cobram os recursos da Previ
dência 

A mudança tecnológica. que é a mudança do 
perfil de produção no Brasil e no mundo, tem altera
do, tarmém, o sistema contributivo da Previdén.cia e 
da legislação trabalhisla. No momento em que se 
amplia o número de máquinas e se diminui a mão
de-obra, sem dúvida nenhuma muda o perfil da arre
cadação. 

Hoje, sobre o mesmo tema. quem extemar um 
outro tipo de preocupação. que se agrava por conla 
da alta 1axa de contribuição sobre as folhas de paga
mento. 

A VARIG, companhia de aviação do Rio Gran
de do Sul, anunciou que deverá demitir mais de três 
mil funcionários que trabalham nas linhas do exterior 
e contratá-los em outro país, para que, nessa nova 
contratação, não se onere a folha de pagamento 
como vem acontecendo hoje, com o contrato leito 
dentro do território brasileiro. 

Ora, essa é uma demonstração inequívoca de 
que, cada vez mais, vão se procurar fórmulas de 
não se empregar dentro do Brasil, por conta de uma 
legislação que considero burra, pois estimula que 
não se contrate mão-de-<Jbra em nosso País. O Bra
sil precisa gerar empregos, mas penaliza o empre
sário que contrata mão-de-obra 
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Gostaria de fazer este alerta, deixãitdo -aqui a 
suges1ão - aliás, já feita anteriormente - para que o 
Governo brasileiro reestude essa questão da fonna 
como se deverá cobrar o valor da previdência para 
cobrir a legislação trabalhista. Que isso seja feito ou 
pelo faturarnento bruto ou sobre o lucro, mas temos 
que buscar fórmulas ncivas e criativas para que a 
globalização da economia e para que o crescimenlo 
e a mudança do perfil"léCnológico da economia bra
sileira não penalizem de vez o já conilalido sistema 
de previdência e o sistema de garantia trabalhista 
dos servidores. 

Gostaria de fazer esse alerta, especificamente, 
ao Ministério do Trabalho - e enviarei um pedido de 
informações quanlo a isso -; mas gostaria também 
de alertar aos meus pares neste plenário. 

A segunda questão que gos!aria de abordar, 
rapidamente, é a que traia do Orçamen!il de 1996. 

Comó Relalor das áreas de Saíxle, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, quero comunicar ao 
Senado que concluí o relalório e já o repassei ao Rela
tor-Geral do Orçamen1o. Deputa::lo lberê Ferreira. 

Aproveilo para registrar, já que essa questão 
está no cerne da midia nesta semana. que é de fu'l
darnental importância que se aprove o CMF na Câ
mara dos Deputados, sob pena do relatório da Saú
de apresentar um déficit de R$6bilhões e, efetiva
mente~ fazer com que, em 1996, o Orçamento da 
Saúde regrida em 19%. Se isso ocorrer, será o caos 
na área de saúde. 

Quero fazer esse alerta pela responsabilidade 
que tenho eom o Relalor do Orçamento. Efetivarnen
te, têm que se procurar caminhos para aJT1l(iar e 
modernizar o Sistema Único ae Saúde, mas a saída 
emergencial para o ano de 1996, sem dúvida algu
ma, é aprovar a CMF na Câmara dos Deputados. O 
Senado já cumpriu a sua tarefa, aprovando-o. O Go
verno Federal encaminhou a proposta orçamentária 
do Executivo contelldo a CMF como fonte de finan
ciamento da saúde. Ternos acompanhado a luta do 
Ministro Adib Jatene não só para aprovar a CMF, 
mas, também, para modernizar e implementar novos 
procedimentos no Ministério da Saúde. 

Quero, de público, defender o Ministro Adib Ja
tene, porque entelldo injusta a campanha que al
guns setores es1ão fazendo em relação ao Ministro. 
t um desserviço ao Pais tentar-se não aprovar a 
CMF e desestabilizar o Ministério da Saúde, por 
conta de questões politicas menores. Se haverá ou 
não mudanças no Ministério da Saúde ou em qual
quer outro Ministério, essa é uma questão que deve
rá ser tratada posteriormente. 

Ag6ra, o que está em jogo é o Orçamento i:le 
1996, é a necessidade de hospitais, é a necessidade 
da manutenção e da melhoria do Sistema de Saúde, 
que, em 1995- ~tto a dizer-, apesar do esforço do 
Ministro e da dedicação dos Estados, encontrou-se 
em dificuldades. Se não aprovarmos a CMF. o anó 
de 1996 será pior do que o ano de 1995, e a situa
ção será de extrema gravidade. 

Quero fazer esse alerta e um apelo aos Depu
tados Federais para que votem e aprovem a CMF, 
sob pena do relatório da Saúde - repito - apresentar 
um déficit de R$6 bilhões e ficar inexeqüível a sua 
execução. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, o Senador Roberlo 
Requião e eu recebemos, do Presidente da Federa
ção da Agricultura do Paraná, um estudo circunstan
ciado a respeito da cobrança do ITR nas proprieda-
des agrícolas do nosso Estado. , " 

Ocorre que o ITR foi criado para evitar a forma
ção de estoques especulativos de terras e a ~rma
ção de grandes latifúndios improdutivos - um 'instru
menlo, portanto, para contribuir com a reforma agrá
ria 

No entanlo, da forina como vem sendo aplica
do, o ITR tem se constituído num adversário da re
forma agrária, e tem sido até um instrumento de rea
fização da reforma agrária às avessas. Pequenas 
propriedades es1ão sendo vencfldas, pela impossibüi
dade completa dos seus antigos proprietários paga
rem o imposto que vem sendo cobrado pelo Gover
no Federal - conforme aqui demonstrado em vários 
pronunciamentos, dinheiro que vem sendo muito mal 
aplicado. 

Para que se tenha uma idéia, o ITR no Paraná, 
em alguns municípios, teve um aumento, em relação 
a 1994, de 1.596%, quase 1.600%, o que, além de 
se configurar num absurdo, se transforma num valor 
impagável pelo pequeno proprietário. 

Para que se demonstre ainda mais o absurdo 
que vem sendo praticado na cobrança do ITR no Pa
raná, dou corno exemplo um município no Noroeste 
do Estado, com terras de pouca fertilidade - portan~ 
to, de baixo valor de mercado. Hoje, como frulo, evi
dentemente, do Plano Real e do desastre e da tra
gédia que sofreu a agricultura no ano de 1995, exis
te uma relação enorme de propriedades à venda pór 
preços anunciados nos jamais cerca de 400% abai-
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xo do valor que está sendo colocado como base 
para a cobrança do ITR no Paraná 

Em ltaúna do Sul, a Receita Federal eslabele
ce o valor de um hectare de terra nua em 
R$9.383,08. Apenas para uma comparação, essa é 
uma tena arenosa, de baixo valor de mercado, como 
já disse, porque tem baixa tertmdade. Para que se 
demonstre que não há critérios e esses cálculos es
tão sendo· feitos alealoriamerl1e, se co~ 
esse município com o de Ribeirão Preto, no Eslado 
de São Paulo, com terra roxa, que possli o maior 
valor no Pais, comparado, inclusive, ao das melho
res tenas dos Estados Unidos e da Europa, o. valor. 
do hectare desse último foi tornado corno base em 
R$2.933,88, praticamen1e, cinco vezes inferior ao 
valor estabelecido para ltaúna do Sul, no Paraná 

Qual o critério que está selliiD usado para o 
cálculo do valor da terra nua? Ou eStão pegando 
chácaras de lazer; próximas aos grandes municípios 
- porque me parece que esses técnicos da Receita 
não estão se deslocando pelo Eslado para tomarem 
o valor -, e cobrando inclusive a piscina, a churras
queira, a sauna, estabelecendo o valor da terra nua 
incluindo esses valores, como as chácaras de lazer 
dos mais aquinhoados da região metropofrtana de 
Curitiba, por exen1J(o; ou, simplesmente, estamos 
verificando um estabelecimento de preços de acordo 
com a vontade de quem estabelece; ou há um equi
voco no Paraná. porque, em nosso Estado, calcula
mos o valor da terra em alqueire e aql.i está sendo 
estabelecido em hectare; talvez os técnicos da Re
ceita estejam se esquecendo de fazer a conve!São 
de alqueire para hectare. 

Faço es1e pronunciamento hóje não apenas 
para alertar, mas, inclusive, para colocar à disposi
ção o estudo da Federação da Agricultura do Paraná 
a todos os Senadores, porque acredito que isso tam
bém esteja ocorrendo em seus Estados, a fim de 
que possamos, numa ação conja.nla. colocar ao Go
verno Federal que esse valor não poderá ser cobra
do, sob pena de estannos fomentando ainda mais o 
êxodo rural, que já é intenso. 

Somente para que tenham uma idéia, no muni
cípio de São Tomé - que o Senador Roberto Re
quião conhece muto bem, porque lá estivemos va
rias vezes, inclusive levando programas rurais para 
estancar o êxodo rural -, hoje a popul~ ;:ão não ultra
passa a 15% na zona rural. Portanto, 85% já vivem 
na cidade, no centro urbano, transiormando-a numa 
verdadeira hospedaria de bóias-frias e trabalhadores 
volantes que vivem, na veroaae, do trabalho da agri
cultura, mas que estão hoje na cidade por absoluta 

impossibilidade de continuarem no campo. E muitos 
desses são pequenos produtores que venderam as 
suas propriedades, · exatamente porque, hoje,. há 
uma carga tributária que chega a 33%, pesando so
bre a cabeça dos produtores rurais. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um 
apar1e? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Exª com muito 
prazer, nobre Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Nobre 5enador Osmar 
Dias, a denúncia que V. Exª faz nesta manhã é mui
to oportuna Não é só no Estado do Paraná que 
esse problema vem se oonfigurando. No Estado de 
Roraima, o Estado mais distante da Federação, 
onde as terras são mais baratas, isso está ocorren
do com a mesma gravidade, ou até com gravidade 
maior. Ternos recebido cópias de cobranças de ITR 
que representam a metade do valor da terra, se 
essa fosse vendida O interior do Estado está em 
polvorosa porque, nos últimos anos, as terras de Ro
raima têm sido desvalorizadas. Temos tido uma si
tuação de extrema dificuldade por conta da demar~ 
cação de terras indígenas e.outros problemas estru
turais. Na verdade, as terras caíram de preços e a 
cobrança do imposto está extorsivo. Então, gostaria 
de juntar-me a V. Exª nesta denúncia e, mais do que 
isso, no pedido de providências ao Governo FederaL 
Não é possível que o indivíduo que deseja produzir 
no campo, que quer tralialhar e continuar vivendo no 
campo, seja cobrado pela Receita Federal dessa for
ma extorsiva, dessa forma arbitrária, como está 
ocorrendo no Estado de Ro~ma e também - vejo 
agora - no Estado do Paraná Isso é preocupante. 
Quero colocar-me à disposição de V. Exª para que, 
em· bloco, procuremos as autoridades constituídas, 
porque, efetivamente, nós não podemos ficar cala
dos diante de um absurdo que está-se configurando 
em todo o País. Meus parabéns. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador Ro
mero Jucá Nesta semana que passou, vimos, atra
vés da imprensa, que as Bancadas que apóiam o 
Governo se reuniram e reclamaram do distancia
mento entre o Legislativo e o Governo. E não se tra
ta de um distanciamento entre os Parlamentares e o 
Governo, mas, sim, entre o Govenno e o povo. O 
Governo fechou-se em um grupo restrito; não owe 
aqueles que representam aqui os seus Estados, por
tanto, não ouve a sua população. 

Em Brasília e nas grandes cidades do Pais, as 
pessoas ficam imaginando que a comida, aquilo que 
vai para as suas mesas, nasce dentro dos super
mercados; não sabem que, antes, howe alguém 
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que se sacrificou, que suou, qile rasgou a camisa 
para que isso ocorresse. E essa voracidade na ar 
brança dos impostos só pode ter uma explicação: 
talvez seja para que o Governo possa juntar dinheiro 
para cobrir o rombo provocado pelos bancos em 
nosso País. 

O Sr. Roberto Requiao - Permite-me V. Exª 
um aparte? .,. 

O SR. OSMAR DIAS - Com satisfação, nobre 
Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requiao - Senador Osmar 
Dias, enquanti:l isso, os 'jornais de hoje nos mostram 
que o Presidente, ontem, numa reunião com as ü
deranças, citou dezoito intelectuais, dois dos quais 
brasileiros. Sua Excelência vê o Brasil de uma posi
ção distanciada e ideológica, no J11SU sentido, no 
sentido marxista da palavra, uma ideologia dissocia
da da realidade, uma visão ideal. Trabalha com a 
macroeconomia, com urna equipe económica abso
lutamente distanciada da realidade. Um agric(j(or de 
Prudenlópolis - que V. Exª também conhece-, o S1a
cho, companheiro nosso de campanhas eleitorais, 
de ascendência polonesa, da nossa colônia polaca 
no Paranã, definia este não-governo como uma es
bómia Nossa Presidente da República permite-se 
citar intelectuais do mundo inteiro, e eu me permito 
citar o Stacho de Prudentópolis: -"uma esbómia, o' 
não-governo, o distanciamento absolu1D e definitivo 
do Governo com a realidade dura do dia-a-dia, da 
vida do povo brasileiro". Esse imposto vai alimentar 
os recursos que cobrem os fundos dos bancos fali
dos. Esses recursos . absurdamente tomados dos 
agricuHores, que jã são consumidos pelos juros allos 
na anarquia - porque não acredito na intencionalida
de. É o não-governo. É a anarquia A mesma anar
quia, Senador Osmar Dias, que faz com que a ponte 
que o Paranã construiu, entre Andresito na Argenti
na e Capanema no Paranã, e que jã foi entregue 
para o Governo Federal hã dois anos, esteja aban
donada até hoje, porque a Receita Federal diz não 
ter pessoal para oct.q:>ã-la Vazia a ponte, a aduana 
agendaria o espaço para a Receita Federal e para a 
Polícia Federal. Inércia total. Falta absoluta de con
tato com a realidade. Somente a intenninável con
versa mole, o nhenhenhém da macroeconomia e o 
real artificialmente sustentado pelos juros absurdos 
que o Brasil paga aos "capitais de motel" - capitais 
que chegam de noite e saem pela manhã, que ali
mentam esse tipo de condução econômica da políti
ca. O Brasil é o México, sem a menor sombra de dú
vida. Vamos pelo mesmo caminho, e não é por falta 
de advertência Dentro do próprio Governo, o nosso 

Ministro paranaense José Eduardo de Andrade Vrei
ra estã fazendo denúncias consistentes para salvar 
a sua imagem de político no Paraná. Suas pretensõ
es eleiforais o t.y:em estabelecer um contraponto 
com a Equipe económica: o banqueiro reclamando 
dos juros. fsfo acontece porque o banqueiro pensa 
em disputar eleições em 1998, e não pode fazê-lo 
concordando com esses absurdos. É o nã~ovemo; 
é a esb6mia estabelecida na República! 

. O SR. OSMAR DIAS - Senador Roberto Re-
quião, agradeço o aparte de V. Exª. E gostaria de 
acrescentar que levei ao Presidente da República, 
no mês de noverrbro passado, parte de um fivro que 
analisava um plano económico aplicado na Nova Ze
lândia na década de 80 e o comparava com nosso. 

Lá, 150 bancos quebraram e o Governo nada 
fez para salvã-fos, mesmo porque, se os bancos es
tão quebrando, seus depositantes jã estão quebra- · 
dos. E, se isso jã ocorreu, qual serã a conseqüência 
de se colocar R$1 O, 15 ou 20 bilhões para salvar os 
bancos para. aqueles que neles depositam? 

Ora, por parte do Governo, ninguém levantou 
qual será a contnbuição dos banqueiros que, ~o lon
go desses anos, ganharam dinheiro de lo~ gene
rosa, de forma fácil, e construíram patrimônióS peS
soais enormes. E esses patrimônios 'continuarãO 
com eles, apesar de o Governo colocar o dinheiro 
píillico para salvar o banco? É uma pergunta que 
faço e que, com certeza, grande parte da população 
brasileira vem fazendo. Porque falta dinheiro para 
fomentar a geração de ertllregos - e nós estamos 
vendo o desemprego crescer por falta de novos in
vestimentos no setor produtivo. E não é somente o 
setor produtivo primãrio que está quebrado, o setor 
produtivo das pequenas empresas focalizadas no in
terior do País, principalmente, também estã quebra
do. E não vemos o BNDES aplicar dinheiro para pa
gar 1 3!! safãrio de Estados, fomentar o investimento 
em novas empresas, em novas indústrias. Hã ÕISJ)O

sição do Governo, no discurso, de resolver de vez 
essa questão, mas, na prãtica, não vemos isso. E 
não hã plano econômico que s~ por longo tem
po, se não tiver o setor produtivo funcionando, se 
não tiver a mãquina produtiva no País funcionando. 
E não estã funcionando. A safra de grãos serã, no 
mínimo, 10% menor, mesmo qile venha o Ministro 
da Agricultura dizer que São Pedro estã ajudando e 
que nós recuperaremos essa perda. Não recupera
remos, porque, no Pais, a ãrea caiu mais de dois mi
lhões de hectares. No nosso Estado do Paranã caiu 
50 mil hectares. E essa é uma queda diãria num 
ano, o que nunca houve na história da agricuHura 
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paranaense. Portanlo, não adianta falar. que a agri
cultura vai ter boa produtividade e recuperar a per
da Ela não recuperará a perda O Brasil investiu 
quase US$2 bilhões para comprar comida fora, pa
gando o dobro do que se poderia pagar internamen
te no trigo, por exemplo, porque aqui uma tonelada 
desse cereal custaria ao Governo US$150, lá fora 
US$300. Há uma escassez desse cereal no mundo, 
o que faz com que os Estacfos Unidos sobrétaxem 
inclusive a exportação, faz com que o Canadá so
bretaxe também a exportação. Nós teremos falta de 
trigo, este ano, no Pais, porque não se fomenta o 
plantio, mas se estimula a importação, pagando o 
subsídio que é dado aos produtores lá fora 

O algodão, por exemplo, neste momenlo, Se
nador Roberto Requião - esta é uma luta que o Pa
raná e o Nordeste, juntos, têm que aSsumir ~ que 
emprega irltensamente mão-de-obra no campo, es1á 
também sendo subsidiado e o nível de subsídio che
ga a 20% em relação ao preço no mercado interno. 
E o Ministro da Agricultura responde simplesmente 
que este não é um problema seu, e sim da Ministra 
Dorothéa Wemeck. Como não é um problema do Mi
nistro da Agricultura, que deveria estar cuidando dos 
interesses dos produtores nacionais? Está Cl:idando, 
neste momento, e com o tempo ocupado demais, do 
seu banco, que também es1á sendo beneficiado sim 
pelo programa de recuperação de bancos do Gover
no Federal, esse programa feito de forma generosa 
para atender meia dúzia, para - quem sabe? - conti
nuarem eles com capacidade para financiar futuras 
campanhas eleitorais. 

A sr- Marina Silva - PermiiEHne V. Exi! um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte à Se
nadora Marina Silva 

A Sr"- Marina Silva - Quero parabenizar V. Ex" 
pelo pronunciamento e dizer qlle, na minha modés
tia compreensão - não sou Economista - um plario 
de estabilização econômica importante para o Pais, 
seria o que se traduz, na prática, no cotidiano das 
pessoas, melhoria da qualidade de vida, aumenlo de 
emprego. Portanto, não sei coino-poderemos conti
nuar endeusando tal Plano, se não há uma prova 
concreta dessa me:il. ria para a vida dos simples 
mortais. Concordo intt. ·.::mente com o Senador Ro
berto Requião quando 01:· que as coisas são sempre 
a nível macro: a macroeconomia Parece até que o 

Brasil virou um Pais megalomaníaco; tudo tem que 
ser grande, tão grande que os pequenos ou aqueles 
que não são gigantes nem conseguem enxergar. Es
ses pequenos fon;pam a maioria dos excluídos que 
não conseguem ver traduzidas essas melhorias nas 
suas vidas. Quero fazer referência a uma iniciativa 
do Senador Eduardo Suplicy. S. Ex" quer comparar, 
por intermédio de requerimento, o que o Governo 
gas!ou com os bancos e o. que gastou na área so
cial. Segundo levantamentos preliminares, 4,2 bilhõ
es teriam sido injetados nos bancos. O nobre Sena
dor está querendo fazer um paralelo entre esse volu
me de recurso e o que o Governo investiu na área 
social. Temo que, realmente, o Governo não tenha 
tido tanta preocupação quan!o à área social. Pelo 
menos na região que conheço, a Amazônia, siniD 
que pequenas iniciativas que poderiam gerar ren
das, inclusive fazer com que os Estados passem a 
ter uma capacidade de tributar para não continuar 
dependendo do Governo Federal, o Governo não se 
dispõe a injetar tan!os recursos. No entanto, no que 
se refere a salvar a pele dos banqueiros, temos que 
reconhecer que ele o faz com muita competência 
Para concluir este aparte, eu gostaria de dizer que, 
hoje, está-se criando uma his1ória, a meu ver, meio 
grotesca O Ministro da Agricultura fala que São Pe
dro está ajudando a agricultura; o Prefeito do- Rio de 
Janeiro fala que São Peçlro não tem que ajudar para \ 
não chover. Se dá certo ou não, em tudo t.â um as
pec!o religioso. Parece que o Brasil es1á virando 
mais um império teocrático do que uma república so
cialdemocrata. Penso que os governos teocráticos 
foram mais para a época dos hebreus. e pelo que 
sei o nosso Presidente é de formação marxista. Não 
entendo como seus Ministros estão sempre apelan
do · para a vontade divina Concordo inteiramente 
com o que já foi dito, ou seja, que o M"mistro da Agri
cultura está preocUPado mais com os seus interes
ses partictiares. Ou S. Ex" cuida dos seus negócios 
como banqueiro ou dos interesses desta Nação 
como Ministro da Agrirutura Vejo que S. Ex~ está 
mais para os seus negócios particulares. 

O SR. OSMAR DIAS - Senadora Marina Silva, 
talvez o Ministro tenha encontrado a solução. T ai vez 
se o Presidente Fernando Henrique Cardoso no
measse São Pedro para o Ministério da Agricultura 
não precisaria fazer nada, como não es1á fazendo 
nada pela agricultura, e a situação seria melhor hoje. 
O Governo em relação à agricultura tem sido uma 
tragédia totaL Até quero dizer o seguinte: sou do 
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PSDB, mas não acredito que a política agrícola que 
esteja sendo exercida no País seja do PSDB. Penso 
que seja do PT-B, do Ministro José Andrade Vieira, 
ou quem sabe da Febraban. A Febraban fez essa 
política agrícola Se o Senador Eduardo Suplicy me 
pEl,rmite, eu faria uma sugestão no sentido de que S. 

·Ex" inclua também não apenas aquilo que foi investi
do no sefDr social, mas .9 que foi inveStido no sefor 
produtivo para fazer um comparativo. Com certeza, 
esse valor aplicado para o custeio da atual safra não 
chegou a três bilhões na agricultura É evidente que 
quando se aplica menos na agricútura e mais nos 
bancos, meia dúzia de pessoas ficam mais iicas; em 
con1rapartida, 5 milhões de agricultores mais"pobres. 
É fácil fazer a conla: pega-se o valor aplicado nos 
bancos, dividEHre pelo to!al de banqueiros beneficia
dos; o valor aplicado na agricultura, na área social é 
dividido peJp número de pessoas. No caso, chega-se 
à conclusão de que um país que prega a justiça so
cial está exercendo, com muita gravidade, a injustiça 
social. E mais: penso que quem fez o cálculo do ITR 
foí um dos dezoito intelectuais citados pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Roberto Requiao - Permita-me V. Ex" 
um último aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex~ com muito 
prazer. 

o Sr. Roberto Requiao - Sobre a questão de 
à Febraban caber a Pasta da Agricultura no ministé
rio do Presidente Fernando Henrique Cardoso, é um 
excesso, uma injustiça para oom a Febraban. A Pas
ta que lhe cabe, que lhe é própria é muito mais a 
•pasta oor-de-rosa• do que a PáSia da Agricútura 

O SR. OSMAR DIAS - Agradeço o aparte de 
V. Ex'-. O Presidente já avisou que o meu tempo 
está esgotado. 

Ao concluir, quero pedir o apoio do nobre Se
nador Roberto Requião e dos demais Senadores, 
para que essa injustiça que levará rruitas pessoas a 
venderem suas propriedades, pela incapacidade de 
pagar o imposto, seja revista pelo Governo Federal 
imediatamente. Nãq' há quem pague um illllOS!o, 
uma verdadeira exploração corno o ITR que es1á 
sendo oobrado. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 ºSecretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W-7, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Requeiro, de aoordo com o art.. 5o, § 2"- da 
Consti!lJição Federal, e conforme art. 215, inciso I, 
do Reg1mento Interno do Senado Federal, seja soií
cilada ao oomanc:tante da Capitania dos Portos do 
Paraná, Capitão-de-Mar e Guerra Fausto Calazans 
de Toledo Ribas Jr., através do Ministro da Marinha 
Almirante-de-EsquadfC! Mauro Rodrigues Pereira: 

tendo em vista as informações prestadas pelo Se
cretário de Patrimônio da União (anexo) em relação 
a transferência de área acrescida de Marinha, em 
vias de término de contraio de arrendamento pelo 
Porto de Paranaguá, a seguinte informação:. 

a) Os motivos que levaram a Capitania dos 
Porfos, em Paranaguá, a não se opor a transferên
cia de área pertencente a União, dentro do porto de 
Paranaguá, em favor da empresa privada Centro Sul 
Serviços Marítimos Llda 

Sala das Sessões 12 de janeiro de 1996. - se. 
nadar Roberto Requião, PMDB- PR. 

DOCUMENTOS CITADOS PELO AU
TOR. 

OFÍCIO PSIRIN2 3.304195 · 

Brasília, 20 de dezembro de 1995 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Mauricio Requião 
Câmara dos Deputados • 
Senhor Deputado, 

De ordem, encaminho a Vossa Excelência có
pia do Aviso no 1.138/MF, de 12-12-95, do Ministério 
da Fazenda com esclarecimentos sobre os quesilos 
oonstantes do Requerimento de Informação nº 
1.180, de 1995, de sua autoria 

Atenciosamente, Osvaldo Pinheiro Torres, 
Chefe de Gabinete. 

AVISO NI'-1.138/MF 

Brasma, 12 de dezembro de 1996. 

/>. Sua Excelência o Senhor 
Deputado Wilson Campos 
Primeiro-Secretário da Cãmara dos Deputados 
Brasília - DF . ·-

Senhor Primeiro-Secretário, 
Refiro-me ao Oficio PSIRI nº 2.978195, de 16-

11-95, dessa Primeira-Seeretária, por intermédio do 
qual foi remetida, para análi~ e manifestação cópia 
do Requerimento de Informação nº 1.180/95, de au
toria do Exmº Sr. Deputado Maurício Requião, sobre 
transferência, para a empresa Centro Sul Serviço 



202 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Marítimos Ltda, de área pertencente à União, locali
zada no Corredor de Exportaçao do Porto de Para
naguâ. . 

A propósilo, encaminho a Vossa Excelência, 
em resposta às indagações do ilustre parlamentar, 
cópia do Memorando n"-588, de 14-12-95, elaborado 
pela Secretária do Palrinlõnio da União. 

Atenciosamente, - Pedro Sampaio Malan, Mi
nistro de E:slado da Fazenda,. 

MEMORANDO IIIº- 588/SPU 

Em 14 de dezembro dé 1995. 

Para: Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministé
rio da Fazenda 
AssuniO: Requerimento de lnformâçao 

' - --------

Repór1o-me aos Memorandos n2s 2.452, 2.576, 
e 2.729 AAP/GMJMF, de 3-11, 20-11 e 11-12-95, 
respectivameme, por meio dos quais foi encaminha
do a ·esta Secretaria o Requerimemo de Informação 
n2 1.180195, de autoria do Exrn2 Sr. Ofõ!'lu!ado Mauri
cio Requião, contendo quesitos relacionados com a 
transferência de área pertencente à União em lavor 
da empresa privada Centro Sul Serviços Marltimos 
Ltda 

2. A propósito, levo ao conhecimenlo de V. 5" 
as seguimes infonnações: 

I - O aforamento foi concedido com base no 
artigo 41! alínea a, do Decreto-Lei n2 1.561, de 13 de 
julho de 1977, mediante o pagamento do preço cor
respondeme ao valor do domínio •útil, em face da 
comprovação, pela imeressada, da efetiva ~ 
de terreno de marinha; 

11 - o domínio útil (83% do valor do domínio 
pleno) do terreno foi cobrado por seu valor atualiza
do pe!a Área de Engenharia, incluindo pesquisa dos 
preços praticados à época no mercado local; as ben
feilorias e::istentes já eram de propriedade da Cen
tro Sul que, no processo, comprovou tê-las construí
do; 

III- o ato foi precedido de audiência à Capita
nia dos Portos, que nada teve a opor; ainda em 
cumprimento a dispositivo legal, foi publicado editai 
de notificação a eventuais interessados na área, por 
três dias seguidos, oem como solicitada sua afixa
ção na lnspetoria da Receita Federal em Paranaguá: 

IV - após ter sido formalizado o aforamemo, a 
Delegacia do Patrimõnio da União no Estado do Pa
raná 1os:nou conhecimento de alguns fatos que não 
constr~am do processo examinado, o que motiva
rama imediaia adoção das seguimes providências: 

a) levou o assumo a conhecimemo !la Procura
doria da Fazenda Nacional da Procuradoria àa Re
pública, ambas no Estado do Paraná, assim com da 
Administração dos Portos de Paranaguá- APPA; 

b) a APPA foi orienlada no sentido de apresen
tar pedido de impugnação de aforamento; 

c) a Centro Sul, beneficiária do aforamento, foi 
notificado para prestar esclarecimentos sobre a si
tuação e, apesar de esgolado o prazo estabelecido 
não se manifestou até o momerrlo. 

3. Finalmente, escl;:ueço qúe o assunto está 
sendo minuciosameme examinado na área jurldica 
desta Secretária, visando submetê-lo à apreciação . 
da douia Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional · 
propondo cancelar o aforamen1o em questão. . 

Atenciosamente, Hélio cartas Gehrke, Secre
tário do Palrimõnio da União. 

(A Mesa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O 
requerimento lido serã despachado à Mesa, para de
cisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
menlo Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência comunica ao Plenário o deferimento, ad 
referendum da Mesa da prorrogação da licença mé
dica concedida ao Senador Alexandre Costa, por 
mais cento e vinte e um dias, a partir desta data, por 
motivo de doença 

Permanece, portamo, no. exercício da Senaló
ria. pela representação do Eslado do Maranhão o 
Senador Bello Parga ' 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Nada mais havendo ·a tratar,. a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h~7mi!"l.) 
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Ata da 5ª-Sessão Não Deliberativa, em 15 de janeiro de 1996 

1ª- SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, D~ 50ª LEGISLATURA 

Presidência dos Srs. Epitácio Cafeteira, Bel/o Parga e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 14h 30 min). 

O SR. PRESIDEJil'fE (Epitácio Cafeteira) -De
claro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1!?. Secretario em exercício, Senador Bel
lo Parga, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 4 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N!?. 60/95, de 22 de dezembro de 1995, do Mi
nistro EXtraordinário dos Esportes, referente ao Re
querimento 09. 1.477, de 1995, de informações, do 
Senador João Rocha 

N9. 108195, de 21 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Aeronáutica, referente ao Requerimento 09. 
1.482, de 1995, de informações, do Senador João 
Rocha 

N!?. 600195, de 28 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Indústria, do Comércio e do Turismo, refe
rente ao Requerimento 09. 1.459, de 1995, de infçlr
mações, do Senador João Rocha 

N!?. 603/95, de 28 de dezembro de 1995, do Mi
nistro de Minas e Energia, referente ao Requerimen
to 09. 1.503, de 1995, de informações, do Senador 
João Rocha 

N!?. 604/95, de 28 de dezembro de 1995, do Mi
nistro de Minas e Energia, referente ao Requerimen
to 09. 1.456, de 1995, de informações, do Senador 
João Rocha 

N!?. f)OS/95, de 28 de dezembro de 1995, do Mi
nistro de Minas e Energia, referente ao Requerimen
to 09. 1.434, de 1995, de informações, do Senador 
Ney Suassuna 

N!?. 705/95, de 20 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária, referente ao Requerimento rJ9. 1.464, de 
1995, de informações, do Senador João Rocha 

N!?.881/95, de 21 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Previdência e Assistência Social, referente 
ao Requerimento 09. 1.432, de 1995, de informações, 
do Senador Jader Barbalho. 

N!?. 1.171/95, de 20 de dezembro de 1995, do 
Secretário de Comunicação Social da Presidência 
da República, referente ao Requerimento 09. 1.479, 
de 1995, de informações, do Senador João Rochl!. 

N!?. 1.205/95, de 27 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda; referente ao Requerimento ri' 
1.491, de 1995, de informações, do Senador José 
Bianco. 

N!?. 5.412195, de 28 de dezembro de 1995, do 
Ministro ·Chefe do Estado-Maior das Forças Arma
das, referente ao Requerimento 09. 1.481, de 1995, 
de informações, do Senador João Rocha 

As informações forám encaminhadas, 
em cópia aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N!?. 1.217/95, de 29 de dezembro de 1995, do 
Ministério da Fazenda, referente ao Requerimento 09. 
1.433, de 1995, de informações, do Senador Jader 
Barbalho. 

O requerill)ento fica na Secretaria-Ge
ral da Mesa, aguardando a remessa das in
formações. 

OÁCIO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

· N9. 35195, de 19 de dezembro de 1995, do Mi
nistro das Relações Exteriores, referente ao Reque
rimento ri' 1.471, de 1995, de informações, do Sena
dor João Rocha 

As informações foram remetidas, em 
cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

Ofícios da 1" Secretaria da oamiira 
dos Deputados, encaminhando à revisão do 
Senado autógrafos das seguintes matérias: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N!?.145, DE 1995 

(N!' 121195, na camara dos Depu!ados) 

Aprova o texto das modificações ao 
Convênio Constitutivo do Banco Africano 
de Desenvolvimento, aprovadas por oca
silio das reuniões anuais da Assembléia 
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de Govemac:lores do Banco Africano de 
DesenvolvimeniD e Fundo Africano de De
senvolvimento, realizadas em Dacar, Sene
gal, no perfodo de 12 a 14 de maio de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 E. FICa aprovado o texto das modificações 

ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de De
senvolvimento, aprovadas por ..,ocasião das reuniões 
anuais da Assen"bléia de Governadores do Banco 
Africano de Desenvolvirnen1o e Fundo Africano de 
Desenvolvimento, realizadas em Dacar, Senegal, no 
período de 12 a 14 de· maio de 1992. 

Parágrafo único. FICalll sujeitos à aprovaÇão 
do Congresso Nacional quaisquer atos que impli
quem revisão das referidas modificações ou do refe
rido Convênio, assim como quaisquer ajustes com
plementares que, nos termos do iri1:iso. I do arL 49 

· da Constitpição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao pabimõnio plblico. 

Art 2"- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua pliJiicação. 

Arl 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM NE. 820, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no arl 49, in

ciso I, da Constituição Federal, St.tlmeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de 
Estado da Fazenda e das Relações Exteriores, o 
texto das modificações ao Convênio Constitutivo do 
Banco AfricaJJO de Desenvolvimento, aprovadas por 
ocasião das reuniões anuais da Assembléia de Go
vernadores do Banco Africano de DÊlsenvolvimenlD 
e Fundo Africano de DesenvolvirneniD, realizadas 
em Dacar, Senegal, no período de 12 a 14 de maio 
de 1992. 

Brasília, 11 de ouiLtlro de 1994. - Itamar Fran-
co. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL NI-

325/MF/MRE, DE5 DEOlJTtJBRJ DE 1994, DOS. 
SENHORES MINISTROS DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES E DA FAZENDA: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Por ocasião das reuniõe· anuais da Assem-

bléia de Governadores do BF .o Africano de Desen
volvimento (BAD) e Fur.d- ,iricano de Desenvolvi
mento (FAD), realizaC::.. ~m Dacar, Senegal, no pe
ríodo de 12 a 14 de maio de 1992, foi aprovada pe
los Governadores de ambos os Organismos a Reso
lução BIBG/92/06, de 13 de maio de 1992, aue trata 
de emenda efetivada no arl 31 (1) do Convênio 

Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, 
ViSando a permitir que as reuniões anuais conjuntas 
da Assembléia de Governadores possam ser promo
vidas em seus paí~rmros não regionais . 

. 2. O Governador Alterno Temporário pelo Bra
sn presente àqueles eventos foi instruído a votar fa
voravelmente à aprovação da referida emenda, em 
função do consenso reinante entre os países-mem
bros de que o BAD deveria realizar re!XIiões anuais 
do gênero também em países-mentlros não regio
nais, como forma de melhor projetar a imagem e 
ações desenvolvidas pelo Organismo em prol do 
crescimento económico do continente africano, bem 
como reforçar o espírito cooperativo desses países 
para com a Instituição. 

3. O ConvêniO Constilutivo do BAD ãspõe que 
qualquer emenda só poderá entrar em vigor quandO 
aquele Organismo receber ratificações corresponden
tes a dois terços dos países-merrilros, delentores de 
três quartos do poder total de wtlS no BAD, ai inclut
dos dois terços de países regionais co~ três 
quartos do poder 101al de votos desse grupo de páses. 

4. Como o Brasil já cumpriu os pr$edirnen1oS 
de legislação interna de competência doi:Poder Exe
cutivo, restaria proceder à ratificação datemenda ao 
Convênio Constitutivo pelo Congresso Nácional, vez 
que se trata de alteração a um tratado intemacíonal 
firmado pelo País com o Banco Africano de Desen
volvimento. No presente caso estar-se-ia alterando 
texto aprovado pelo Decreto Legislativo nE. 45, de 24-
6-83, promulgado pelo Decreto n288.604, ·de~-

5. Assim sendo, encaminhamOS a Vossa Exce
lência o texto da modificação ao Convênio Constitu
tivo do Banco Africano de DesenvolvirneniD, a ser le
vado à apreciação do Congresso Nacional, de acor
do com o ãJSpOSto no art. 84, inciso VIII, da Consti
tuição Federal. Após a tramitação do assunto no 
Congresso Nacional, a quem cabe resolver definiti
vamente sobre a matéria, poder-se-á, enlão, ratificar 
as emendas em apreço. 

Respeitosamente, Ciro Feneir.l Gomes, Minis
tro de Estado da Fazenda- Celso LuiZ Nunes Amo
m, M"l!listro de Estalo das Relações Exteriores. 

CONV~IO CONSTITUTIVO DO BANCO AFRICANO 
DE DESENVOL VIMENiO (BAD) 

Aprovação Legislativa 

Decreto Legislativo nE. 45, de 24-6-83, promlJ
gado pelo Decre10 nE. 88.604, de 9-8-83. 

1ª emenda- proposta aprovada 
O texto do arl 31 (1), modificado e abaixo 

transcrito, entrará em vigor em 1"-9-94, conforme co-
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municação do Secretário-Geral do BAD ao Exrrl' Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, em 1 "-6-9:4. 

A Junta de Governadores terá uma reunião 
anual e as outras reuniões que forem convocadas 
pela Junta de Governadores ou pela Diretoria 

As reuniões da Junta de Governadores pode
rão ser convocadas pela 'Diretoria quando solicitadas 
por cinco membros do Banco ou por um número de 
membros que representem um quarto do número to
tal de votos dos membros. As Reuniões Anuais da 
Junta de Governadores realizar-se-ão em países
membros regionais e não regionais. 

PARECER 
PGFN!COFfN" 1.036194 

Emenda ao Convênio Constitutivo 
do Banco Africano de Desenv~imento
BAD. Necessidade de homologação le
gis'lativa pelo Congresso Nacional Cons
tituição Federal, art. 84, VHI. 

Sob exame desta Proctradoria-Geraf o Ofício 
PRESI-94/2879.2, de 24-8-94, do Bancó Cen1raf do 
Bras~ dirigido ao Exrrl' Sr. Ministro de Estado da Fa
zenda, qUe cuida de emendas ao Convênio Constitu!i
vó do Banco Africano de Desenvolvilnento - BAD. . 

2. Informa o Banco Central do Brasil, no acima 
referido documento que Por meio de correspondên
cia datada de 1º-6-94, o Barico Africano de Desen
volvimento (BAD) solicita às autoridades brasileiras 
a ratificação da Resolução BfBGf92f06, de 13-5-92, 
que trata de emenda efetivada no art. 31 (1) do Con
vênio Constitutivo do BAD, visando a permitir que as 
reuniões anuais da Junta de Gavernadores do Orga
nismo possam ~~ r~izadas em países-membros 
não regionais. · 

3. A Resolução em apreço foi aprovada em Da
car, Senegal, por ocasião das reuniões de 1992 da 
Assembléia de Governadores do BADfFAD, tendo 
merecido o voto favorável do Governador Alterno 
Temporário pelo Brasil presente àqueles eventos, 
em função do consenso reinante entre os países
membros de que o BAD deveria reaiizar reuniões 
anuais da Assembléia de Governadores também em 
seus países-membros não regionais, como forma de 
melhor projetar a imagem e ações desenvolvidas 
pelo Organismo em prol do crescimento econômico 
do continente africano, bem como reforçar o espírito 
cooperativo desses países para com o BAD. 

4. O Convênio Constitutivo do BAD dispõe que 
quaiquer emenda só poderá entrar em vigor quando 
aquele Organismo receber ratificações correspon
dentes a dois terços dos países-membros, detento-

res de trêS quartos do poder total de votos no BAD, 
aí incluídos dois terços de países regionais compu
tando três quartos do poder total de votos desse gru-
po de países. ~ 

5. Informa, ainda, o BACEN que, no expediente. 
citado, item 2, consta que tal requisito foi satisfeito, 
tendo a Diretoria Executiva do BAD decidido que a 
Resolução em apreço passará a viger em 1"-9-94. 

6. Uma vez votada e aprovada a matéria no 
âmbito do organismo, necessário se faz..dotar o novo 
texto de status de lei interna, através de sua ratificã.. 
ção pelo Congresso Nacional, vez que se trata de al
teração de um tratadó internacional linnado pelo 
País. No presente caso estar-se-ia alterando textp 
aprovado pelo Decreto Legislativo Jl!1. 45, de 24-6-83, 
promulgado pelo Decreto Jl!1. 88.604, de 9-8-83. 

7. Desta torrna, sendo a matéria em questão 
também afeta ao Ministériõ das Relações Exteriores, 
propõe-se e>cpedição de exposição de motivos a ser 
submetida, conjuntamente, pelo Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda e pelo Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores ao Exmº- Senhor Presi
dente da República, acompanhada do texto das ll'Kr 
dilicações ao Convênio Constitutivo do BaÓco Africa
no de Desenvolvimento, sugerindo o encaminha
mento da matéria à apreciação do Congresso Nacio
nal para referendo, de acordo com o disposto no art. 
84, inciso VIII, da Constituição Federal. 

É o parecer que submeto à superior considera
ção. - Sueli Dib de S. E. Silva, Procuradora da Fa
zenda Nacional. 

De acordo. Encaminhe-se à consideração do 
Sr. Procurador-Geral. 

Coordenadoria de Operações Financeiras da 
Uni~, em 13 de setembro de 1994. - Joailce Maria 
Monte de Azevedo, Procuradora-Coordenadora 

De acordo. Submeta-se o processo à superior 
consideração do Sr. Ministro da Fazenda 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 14 
de setembro de 1994. - Edgar Lincoln de Proença 
Rosa, Procurador-Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

.CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL· 

TITULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPfTULOI 
Do Poder Legislativo 
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SEÇÃOI 
Do Congresso Naçional 

·········-·· .. ····---···---··•···-··-··-··-··············--.............. . 
_ SEÇÃOII 

Das atribuiç6es do Congresso Nacional 

Art 49- É da CO"l)etência exclusiva do Con-
gresso Nacional: " 

I - - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos, ou atos internacionais que a<:arretem en
c:argos ou compromissos gravõsos ao patrimõnio na
cional; 

11 - aulorizar o Presidente da Rep(Diiça a de
clarar guerra e celebrar a paz, a pennitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nadonal ou 
nele permaneçam temporariamenté' re;salvados os 

· çasos previstos em lei co!J1lfementar; 
III - aUtorizar o Presidente e o V!Ce-PreSidente 

da Rep(bfiça a se ausentar do País, quando a au
sência exçeder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, auiDrizar o estado de sítio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas; 

V - sustlr o5 atos normativos do Poder Exec:u
tivo que exo~m do poder regulamentar ou dos i
mites de delegação legislativa 

(A Comissão de RelaçiJes Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!'5, DE 1996 
(N!' 1-355195, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da 'Rep(iblic:a) 

Reorganiza as çfasses da C31Teira 
Pofiçial Federa~ fixa a remuneração dos 
çargos que as integram e dá outras provi
dênçias-

O Congresso Nacional deçreta: 
Art 1" A Carreira Policial Federal, de que trata 

o art 1" do De<:rellrlei 11' 2251, de 26 de fevereiro 
de 1985, é reorganizada de acordo com o Anexo I. 

Art 2fl. O ingresso nos c:argos da Carreira Po6-
cial Federal far-se-á me«flairte conc:urso públiro, exi
gido o 32 grau de esçofaridade, sempre ria segunda 
çfasse, observados os requisitos fixados na legisla
ção pertinente.. 

Parágrafo úniço. O Poder Executivo disporá, 
em regulamento, quanto aos Tequisitos e rondições 
de progressão na Carreira Policial Federal. 

Art 3" O vençimento básico dos cargos da 
Carreira Policial Federal é o constante do Anexo 11 e 

será re.rislo na mesina data e no mesrro pen:ertual 
apfiCCdo a:lS demás servidores p(bi"ICOS civis da Unii!ío. 

Art 4J' A rernt.lleraÇão dos cargos da Carreira 
Po6cial Federal cgnstitui-se de vencimento básico, 
gralifi<:ação de Atividade Policial Federal no perçen
tual de duzentos por rento, Gratificação de Compen
sação Orgãniça no perrentual de duzentos por ren
to, Gratificação de Atividade de Risco no per<:entual 
de duzentos por cento e outras vantagens de caráler 
pessoal definidas em lei. -

Parágrafo único. f1.s Gratifiçações a que alude 
este artigo, assim como a . lndenização de Habllila
ção Policial Federal instituída J?efo Deçreto-Lfei 11' 
2.251, de 26 de fevereiro de 1985, e a Gratificação 
de Atividade de que tra1a o art 3" da Lei Delegada 
11' 13, de 27 de agosto de 1992: 

I - serão çaJçuJadas sobre o vencimento básico 
do çargo do servidor; e 

11- não se incorporam ao vençimento, nem se
rão compuladas ou ooumuladas para fins de conc:es
são de ac:réscimos ulteriores. sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento. ~ 

Art ~ A lndenização de HabirrtaçãO PÓiicial 
Federal passa a ser çafçufada, na carreira de que 
trata es1a lei, nos perçentuais de: ,. 

I - trinta por cento para os c:argos de Delegado 
de Policia Federal, Perito Criminal Federal e Censor 
Federal; e 

11 - dez por rento para os cargos de Esaivão 
de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Pa
piloscopista Policial Federal. 

Art 6!! O enquadramento nas tabelas de que 
tratam os Anexos I e 11 far-se-á mediante requeri
mento do servidor, em caráter irrevogável e irretratá
vel, a ser apresentado no prazo de sessenta dias 
conlados da data da publicação desta lei. 

Parágrafo único. O requerimento a que alude 
este artigo conterá, obrigaloriamente, expressa re
núncia do interessado ou declaração quanto à sua 
não integração a processos judiciais cujos pedidos 
versem sobre: 

I - isonomia de vencimentos e vantagens com 
as Carreiras de que trata a Lei n" 4.878, de 3 de de
zembro de 1965, rom fundamento no disposto rió 
art 4" da Lei 11' 7.702, de 21 de dezembro de 1988; 

11 - isonorriia de vencimentos com os membros 
do Ministério Público Federal; e 

III - isonomia de vencimentos entre as catego
rias funcionais de Carreira Policial Federal. 

Art 72. A não apresentação do requerimento 
nas condições previstas no artigo anterior presumirá 
renúncia ao direi1D ao enquadramento nas tabelas 
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de que tratam os Anexos 1 e 11, às gratificações refe
ridas no caput do art $ e aos percentuais fixados 
no art. 52. desta lei. · 

Art. 8!' O dispost> nesta lei aplica-se aos inati
vos e pensionislas de servidores da Carreira Policial 
Federal. . 

Art. 9º- O Ministro de Estado da Justiça estabe
lecerá programa de capacilação para os inlegrantes 
da Carreira Policial Fede&!. 

P~ralb Cl1ico. O programa de capa;raçoo será 
desenllolvido peb Departamento de Polícia Fec:lerã 

Art. 1 o. A Carreira de q~ traia esta lei é consi~ 
derada como típica de Estado. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se o Decreto-Lei 11"1.714, de 
21 de novembro de 1979, o Decreto-1.ei n" 2.372, de 

· 18 de novembro de 1987, o art. $ da Lei n" 7 .702, 
de 21 de dezembro de 1988, o inciso 11 do § 52. do 
art 22 da Lei n" 7 .923, de 12 de dezembro de 1989, 
o art. 15 da Lei n2. 8.162, de 8 de janeiro de 1991, o 
art 12 da Lei 11"8216, de 13 de agosto de 1991, e a 
Lei n2. 9.014, de 30 de março de 1995. 

ANEXO/ 

STUAç.lO ANTERIOR STUAclONOVA 
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CemaF- • m Pr~ C«1acr Fodsal 
Esaiv1o cll!o Polic:il 11 Es:fldo de Pollàa ......, I ,._, 
/lg!tfedo~íc:itFeO!nl lllpltde Pcfici8 FeOnl - PdK:UI ..... - -VI 
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c III 
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ANEXO/I 
Tabela de Vencimento 

""""' Clnoo Venctmento 

Odeglldo de Poiiàa Feder.ll ""'"""' 524,30 
Peri:o Crin'ifl:;l Feder.:~! =::a 445,66 
~Foócrlll 378.81 

E:scr'ido ct= Polfcia Federal E~ III ""'""' Ageme d!t Polido Feder81 = 254.14 
-~~Pci:iciaFedeml 210.94 

Justificação 

MENSAGEM N~ 1.372, DE 1995 

Senhores Membros do Çongresso Nacional, 
Nos termoS do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, aco~anhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Justiça, do Plane
jamento e Orçamento, da Administração Federal e 
Refonna do Estado e da Fazenda o texto do projeto 
de lei que Reorganiza as classes da Carreira Policial 
Federal, fixa a remuneração dos cargos que a inte
gram e dã outras providências. 

Brasma, 8 de dezembro de 1995. - Fernando 
Henrique cardoso. 

EXP0StÇa.O DE MOTNOS ~357/CIM.J.W.RBMF/MPO, 
29 DE AGOSTO DE 1995, DOS SENHORES 
MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DA ADMJ.. 
NISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO E&-· 
TADO, E DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submetemos à elevada consideração de Vos-

sa Excelência o anexo projeto de lei que dispõe ser 
bre a reorganização da Carreira Policial Federal,· 
fixa a remuneração de se~ cargos e dá outras pro~ 
vidências. · 

2. A Carreira Policial Fede.-al, criada pelo De~ 
creto-Lei n" 2251, de 26 de fevereiro de 1985, é re-· 
gida por estatuto próprio (lei ~ 4.878/95}, circuns
tância que lhe e~resta absoluta singularidade, sen
do certo que, em razão das peculiaridades decorren~ 
tes da inlegral e exclusiva dedicação às. atividades 
do cargo, dos riscos a que estão sujeitos e do cons
tante empenho físico a que eslão submetidos os in~ 
tegrantes dessa Carreira, deva receber, por parte do 
Poder Público, tratamento diferenciado no que tange 
a estrutura de retribuição salarial. 

3. Tal quadro circunstacial se venficou desde 
os primórdios da criação do Deparlamento de Poli~ 
cia Federal, quando a Lei deferia aos poficiais de 
seus quadros gratificações de cem por cento sobre o 
vencimento bãsico, a isto se seguiildo uma história~ 
de vantagens pecuniárias sempre motivadas no per~ 
fi! singular deste importante segmento de atuação do 
Estado. 

4. As sucessivas reformas adminh:Irativas leva
das a efeito em governos anteriores findaram por in~ 
cluir as Carreiras Policiais mantidas pela União na 
tabela comum de vencimento dos demais servidores· 
civis federais. 
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5. Em decorrência disso, os vencimentos das 
categorias que compõem es1a Carreira passaram a 
ser praticados nos mesmos valores devidos às de
mais categorias de servidores civis, mesmo àquelas 
sem dedicação exclusiva, nã;:; sujeilas a qualquer 
risco, ou sem o peculiar desgaste físic<) ao longo. da 
vida funcional 

6. Essa realidade desfavorável tem sido a prin
cipal razãO de demandas judiétais impulsionadas por 
entidades classistas que represen1am o policial fede
ral, na sistemática busca de recuperar vantagens 
perdidas, surgindo, em conseqüência, uma nova 
realidade salarial aHamente desigual, distorcida e 
ensejadora da desarmonia interna que hoje determi
na uma sêrie de dificuldades gerenciais, e finda por 
comprometer o desempenho das a!ividades essen
ciais do organismo policial federal. ~ 

7. O projeto prevê a criãçã.o da Gralifi~ção de 
Alividade PoriCial Federal no percentual de duzentos 
por cen10, cria a Gratificação de Coriipensação Or
gânica, mantendo as demais gratificações específi
cas que buscam recompensar as iooidências de de
dicação exclusiva e integral e os riscos inerentes ao 
desempenho da ft.mção J?06cial. 

Respeitosamente, - Fernando Henrique Car
doso. 

Projeto Original 

O Congresso Nacional decreta: . . . 
Arl 1"- A caneira Policial Federal de qtJe trata o 

art. 1 o. do Decreto-Lei no. 2.251 , de 26 de fevereiro de 
1985, é reorganizada de acordo com o Anexo L 

Arl 22 O ingresso nos cargos 6a Carreira Port
cial Federal far-se-ã mecf1311te cooourao pctllico, exi
gido o 32 Grau de escolaridade, sempre na segunda 
classe, observados os requisitos fixados na legisla-
ção pertinente. 

Parãgrafo único. O Poder Executivo disporã, 
em regulamento, quanto aos requisitos e condições 
de progressão na Carreira Policial Federal. 

Art. 3" O vencimento bãsico dos cargos da car
reira Poficial Federal é o constante do Anexo 11 e serã 
revisto na mesma data e no mesmo percentual aplica
do aos demais servidores p(bfiCOs civis da União. 

Art. 42. A remuneração dos cargos da Carreira 
Policial Federal constitui-se de veooimen10 bãsico, 
Gratificação de Atividade Policial Federal no percen
tual de duzentos por cenio. Gratificação de Compen
sação Orgânica no percentual de duzentos por cen
to, Gratificação de Atividade :le Risco no percentual 
de duzentos por cento e outras vantagens de caráter 
pessoal definidas em lei. 

· Parãgiaro í.rlico. As Gratificações a que alude 
este artigo, assim como a lndenização de Habilitação 
Po&cial Federal instituida pelo Decreto-lei n!!2.251, de 
1985, e a Gratificaci!kl de Atividade de que trata o art. 
3" da Delegada n!! 13, de 27 de agosto de 1992: 

a) serão calculadas sobre o veooimento bãsico 
do cargo do servidor, e 

b) não se incorporam ao vencimento, nem se
rão computadas ou acumuladas para fins de COfiCes
são de acréscimo u~eriores, sob o mesmo título ou 
idêntico ft.mdamento. 

Arl 5" A lndenização de Habirltação Policial 
Federal passa a ser calculada, na Carreira de que 
trata es1a lei, nos percentuais de: 

. I - trinta por cento para os cargos de Delegado 
de Policia Federal, Perito Criminal Federal e Censor 
Federal; e · 

11 - dez por cento para os cargos de Escrivão 
de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Pa
PilOSCOpista Policial Federal. 

Arl 62. O enquadramento nas tabelas de que 
tratam os Anexos I e 11 far-se-ã mediarrt!f_ requeri" 
menlo do-~ervidor, em carãter irrevogãvel ffirretralá
vel, a ser apresentado no prazo de sessénta dias 
contado da data da publicação desta lei. · 

Parágrafo único. O requerimen10 a que alude 
este artigo conterã, obriga10riamente, expressa re
núncia do interessado çu declaração quanto à sua 
não integração a processos judk:iais cujos pedklos 
versem sobre: 

a) isonomia de veooimen10s e vantagens com 
as Carreiras de que trata a Lei no. 4.878, de 3 de de
zembro de 1965, com ft.mdamen10 no disposto no 
art.4"-da·Lei n!! 7.702, de21 de dezembro de 1988; 

b) isonomia de veooimentos com os membros 
do Ministério Público Federal; e 

c) isonomia de vencimenlos entre as Catego
rias Funcionais da carreira Policial Federal. 

Art. 7" A não apreSentação do requerimen10 
nas condições previstas no artigo precedente presu
mirá renúncia ao direilo ao enquadramento nas ta
belas de que tratam os Anexos I e 11, às Gratificaçõ
es referidas no caput do art. 42. e aos percentuais fi.. 
xados no arl 5" desta leL 

Arl 6"- O dispos10 nes1a lei aplica-se aos inati
vos e pensionistas de servidores da Carreira Policial 
Federal. 

Art. 9" O Ministro de Estado da Justiça estabe
lecerã programa de capacitação para os integrantes 
da Carreira Policial Federal. 

Parágrafo único. O programa de capacitação 
serã desenvolvido pelo Departamento de Policiç. Fe
deral. 
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· Arl 1 o. A Carreira de que traia esta lei é consi
derada como típica de Estado. 

Arl 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
pl.blicação. 

Arl12. Revogam-se o Decreto-lei n" 1.714, de 
21 de novembro de 1979, o Decre10-Lei n" 2.372, de 
18 de novembro de 1987, o art. 4!'- da Lei n2- 7 .702, 
de 21 dezembro de 1988, o inciso 11 do § ~ do art. 
2" da Lei n2- 7.923, de 1'2' de dezembro de 1989, o 
art. 15 da Lei rP!-8.162, de 8 e janeiro de 1991, o art. 
12 da Lei n2- 8.216, de 13 de agosto de 1991 , e a lei 
n2- 9.014, de 30 de março de 1995. 

Brastlia, 

ANEXO I 

sruac:lo ANIERIOR :orru.t.ÇÁO NélvA 

""'- - - c,._ -m 
A 11 -I 

~diiPcUda Feó&o VI Dllieg;lcbdll Pdida Fed!t-... v ... 
Perfb01rriM Fedlnl B I'; p~ Criminal FedtlrDI 

"""""- '" Ptll'nl!W'a """""._ .. 
Eacriü:ldiiPclicill. " Eacrido dll Policia - I -Agtttte dlt PaKda Fedrnl Agllte dl!t Pdic:ia F«iinn 
Pi~!= I - PapiOliQCIPIIItlll Pdedal - ,_, 

VI 
c v 

IV 
c lU 

11 
I 

v -IV 
o " 11 

I •. -· 

ANEXO fi 
TABELA DE VENCIMENTO 

- -Odeglldo de Polida Feder~~! ·-Perao Crftnnii-FeciBral = c.-F-
e.:mrGo dlt PoUcit Fodcl'â -Agllrtedll Polleio. Fedfr •. -Pacloec:cplsta Pdfda ~1 ...,;;,;,;. 

LEGISLAÇÃO CrTADA 
DECRETO-LEI N"-2.251, 

V.ftdftlento 

524,30 ...... 
378.81 

309.93 
254,T4 
21().94 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1985 

Dispõe sobre a criação da Carreira' 
Policial Federal e seus cargos, fixa os va
lores de seus vencimentos, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso da atribui· 
ção que lhe confere o artigo 55, item III, da Coostitui
ção, decreta: 

Arl 12 FICa CJ!ada, no Quadro Permanente do 
Departamento de Polícia Federal, a Carreira Policial 
Federal, cornpos!a de cargos de Delegado de Polí
cia Federal, Perito Criminal Federal, Censor Federal, 
Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Fede
ral e Papiloscopis!a Policial Federal, conforme o 
Anexo I deste decreto-lei, com os encargos previstos 
na Constituição Federal e na Legislação Específica. 

................................................... -. ................................ :: ... . 
LEI IIIº- 4.878, OE 3 DE DEZEMBRO OE 1965 

Dispõe sobre o regime jurfdico pe
culiar dos funcionários policiais civis c:l3 
Uniao e elo Distrito Federal. 

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

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAP[TULOI 
Das DisposiçfleS Preliminares 

Art 1st Esta Lei dispõe sobre as pecurlaridades 
do regime jurídico dos funcionários públicos civis da 
União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de 
atividade policial. 

Art 2"- São policiais civis abrangidos por .es!a 
lei os brasileiros legalmente investidos em cargos 
do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial 
de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolita-· 
no, previsto no Sistema de Classificação de Cargos 
apravado pela Lei n2- 4.483; · de 16 de nolientlro de 
1964, com as alterações cons!antes da lei n" 4.813, 
de 25 de outubro de 1965. 

Parágrafo único. Para ·os eféitos des!a lei, e 
considerado funcionário policial o ocupante de cargo 
em comissão ou função gratificada com atribuições 
e responsabilidades de natureza policial • 

LEI DELEGADA Nº- 13, 
OE 27 DE AGOSTO DE 1992 

Institui GratificaçOes de Atividade 
para os servidores civis do Poder Execu
tivo, revê vantagens e dá outras provi
dências. 

. O Presidente da República, faço saber que, no 
uso da delegação constante da Resolução n" 1 , de 
1992-CN, decreto a seguinte lei: 
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Art 12 FJCam instituídas gratificações de ativi
dade de pessoal ciVIl, devidas r.,ensalmente aos ser
vidores do Poder Executivo, re?idos pela· Lei n"-
8.112(1) de 11 de dezembro de 1 il90, em valor cal
culado sobre o vencimento básico, nos termos desta 
lei delegada. . 

Art 22 Os servidores das carreiras de Diploll11r 
ta e os Juízes do Tnõunal Marítimo receberão Grati
ficação de Atividade no perct!ntual, não cumulativo, 
de 1 60%, sendo: · 

I - 80% a partir de 12 de agosto de 1 992; 
11 - 1 00% a partir de 1 g de outubro de 1992; 
III - 120% a partir de 12 de noverroro de 1992; 
IV -140% a partir de 1"de fevereiro de 1993; 
V - 160% a partir de 1 g de abnl de 1993. 
Art 3" A Gratificação de Operações Especiais, 

devidas aos serviidores das carreiras de Policia Fe
deral, de Polícia Civil do Distrito Federal e dos extin
tos T errilóHos e da Polícia Rodoviária Federal, no 
percentual de 90%, nos termos das leis n"- 8.168(2) 
de 16 de janeiro de 1991, 8.216(3) de 13 de agosto 
de 1991, e 8.270(4) de 17 de dezembro de 1991, 
fica transformada em Gratificação de Atividade, com 
percentual elevado para até 160%, sendo 120% pa
gos a partir de 1" de agosto de 1992, o reslante a 
partir de 1g de novembro de 1992. 

LEI N" 7.702, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a remuneração dos in
tegrantes da carreira Policial Civil do Dis
trito Federal e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei: 

Art 1 g O valor do vencimento do Agente de Po
lícia da Classe Especial, Padrão I, vigente em 1 g de 
outubro de 1988, que servirá como base para a fixa
ção do valor do vencimento dos demais integrantes 
da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, observa
dos os índices estabelecidos na Tabela de Escalo
namento Vertical, Anexo III, do Decreto-Lei n"- 2.266, 
de 12 de março de 1985, serã de Cz$82.950,30 (oi
tenta e dois mi!, novecentos e cinqüenta cruzados, e 
trinta centavos). 

Art 2g O funcionário policial civil, em serviço 
ativo, fará jus a uma indenização mensal para mora
dia correspondente a 30% (trinta por cento) do ven
cimento da respectiva classe. 

Parãgrafo único. Quando o servidor ocupar 
imóvel funcional, descontará em favor do órgão res-

ponsável, da indenização que faz jus, a impo~a 
correspondente às tàxas de ocupação, conservação 
ou condomínio. 

Art 3" Ao valor fixado no art 1g, aplicar-se-ão 
os mesmos índicés de reajuste de vencimentos do 
Serviço Públicc Geral da União, verificados entre 1g 
de outubro de 1988 e a vigência desta Lei. 

Art 42 Fica assegurado aos integrantes das 
Carreiras regidas pela Lei n"- 4.878, de 3 de dezem
bro de 1965, isonomfa de vencimentos e vantagens, 
ressalvadas as de carãter individual e as relativas à 
natureza ou ao local do trabalho, nos termos do art 
39, § 1g, da Constilt.ição Federal. 

Parãgrafo único. Os vencimentos e vantagens 
comuns às Carreiras de que trata este artigo serão 
revistos sempre que ocorrer reajustamento, transfor
mação, incorporação ou reclassificação de suas ba
ses de cálculo. 

DECRETO-LEI N" 1.714, 
OE 21 DE NOVEMBRO DE 1979. .{. 

' 
Inclui gratificação no Anexei 11 do 

Decreto-Lei~ 1.341, de 22 de agôsto de 
197 4, e dá outras providências. 

. . O Presidente da República, no uso da atnbui
ção que lhe confere o artigo 55, item III, da Constih.i
ção, decreta: 

Art 1 g FJCa incluída, no Anexo 11 do Decreb:rlei 
n"- 1.341, de 22 de agosto de 1974, a Gratificação 
por Operações Especiais, com as características, 
·beneficiários e bases de concessão estabelecidos 
no Anexo deste Decreto-Lei. 

Art ~A Gratificação de que trata o artigo ante
rior será paga pela metade; no corrente exercício, e 
integralmente, a partir de 1 2 de janeiro de 1980. 

Art :J!l. A Go atilicação por Operações Especiais 
será graclativamente incorporada ao vencimento do 
cargo efetivo, na razão de 111 O (um décimo) de seu 
valor, por ano de exeroício em cargo de natureza estri
~ pofocial, em órgão da Adrninislraçál Federal, 
não podendo ser paga enquanto o servidor deixar de 
perceber o vencimento em virtLde de licença ou outro 
afastamento, salvo quanto investido em cargo de pro
vimento em conissão, de igual natureza. 

Art ~ A despesa decorrente da aplicação des
ta decreto-oei será atendida à conta dos recursos do 
Departamento de Polícia Federal. 

Art ~ Este Decreto-lei entrarã em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposiçães 
em contrãrio. 
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Brasília, 21 de novembro de .1979, 158º- da ln
dependência e 91~ da República. JOÃO FIGUEIRE
DO- PetrOnio Portella. 

DECRETO-LEI N" 2.372, 
OE 18 OE NOVEMBRO OE 1987 

DispOe sêl'bre a gratificaçao por ope
raçOes especiais, institufda pelo Decreto
lei n" 1.714, ele 21 de novembro de 1979. 

O Presiden1e da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o artigo 55, item III, da Consliru
ção, decre1a: 

Art 1 "- O aluai valor da gralificação por opera
ções especiais, inslituída pelo Oec~lei n"- 1.714, 
de 21 de novembro e 1979, incorpora-se infegral
menle ao vencimento e aos proventos de aposenta
doria, independentemente do tempo de exercício do 
cargo de natureza estritamente policial. 

Art 2'1. O índice da gratificação a que se refere 
Q artigo anterior fica elevado em. 30 (bin1a) ponlos 
percen1uais. 

Parágrafo único. A parcela da gratificação cor
respondente ao percentual 1ixado neste artigo será 
incorporada ao vencimento e aos provenlos de apo
se!11adoria, na razão de 2110 (dois décimos) do seu 
valor, por ano de exercício do cargo de natureza es
bi1amen1e policial, posterior a 1"- de outubro de 1987. 

Art ~ A incorporação da gratificação a que se 
referem os artigos anteriores far-se-á para efeito de 
cãlculo des demais gratificações .e i~çõ.el). 

Art 4!1. O disposto neste decrelo-lei somente se 
aplica aos funcionários pertencentes à Carreira Poli
cial Federal, inslituída pelo Decreto-Lei n"- 2.251, de 
26 de fevereiro de 1985. 

Art 5!1. Os efeitos financeiros decorrentes do 
disposto neste decreto-lei vigoram a partir de 1 "- de 
outubro de 1987. 

Art 6!1. Este decreto-lei entra em vigor na data 
de sua pubfK:ação. 

Art 7!1. Revogam-se as õiSpOSições em contrário. 
Brasília, 18 de novembro de 1987; 166!1. da ln

dependência e 999- da República - JOSÉ SARNEY 
-Paulo Brossard-Aluizio Alves. 

LEI~ 7.923, OE 12 DE DEZEMBRO DE 1989 

DispOe sobre os vençimentos, salá
rios, soldos e demais retribuições dos 
servidores civis e mili1ares do Poder Exe-

cutiYo, na Administração Dire1a, nas AU1<1r
quias, nas Fundações Públicas e nos extin
tos Territórios, e dá oulras providências. 

············-··-········-.::"!·--············--····-······-··········-··--·· 
Art. 2!1. Em decorrência do õiSPOslo nesta Lei, a 

remuneração dos selvidores civis efetivos do Poder 
Executivo, na AdministraçOO Oirela. · nos_extin1os T erri
tórios, na al1arqt.ias, excluídes as em regime especial, 
e nas institt.ições federais de ensino beneficiadas pelo 
art. S!'da Lei n"- 7 .596(1), de 10 de abnl de 1987, é a fi
xa:la nas Tabelas dos Anexos 1 a xo< desta Lei. 

§ 5!1. São alterados os percentuais das seguin
tes indenizações, gratificações e adicionais, percebi
dos pelos servidores retribuídos nos termos dos 
Anexos I a VIII e XVI a XIX desta lei: 

····--····-··-········-········-···································· .............. ~ 
11 - indenização de hab!lilação policial: seis por 

cen1o, no caso do inciso I, e doze por cento nos ca
sos dos incisos 11 e III, do art 8!1. do Decreto-Lei n"-
2.251(13), de26 de fevereiro de 1985; · 

LEI N" 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 

DispOe sobre a revisão dos vençi
mentos, salários, proveniDs e demais retri
buiçOes dos servidores civis e da fixaçao 
dos soldos dos mlrrtares do Poder ~ecuti
vo, na Aáninistração dire1a, aut!rquica e 
fundaciona~ e dá outras providênciaS. 

. Art. 15. FICa inslituída Gratificação por Opera
ções Especiais, devida aos servidores pertencentes 
às Categorias Funcionais dos Grupos Polícia Fede
ral e Polícia Civil do Distrito Federal, pelas peculiari
dades de exercício decorrentes da integral e exclusi
va dedicação às atividades do cargo e riscos a que 
estão sujeitos. 

§ 1"- O valor da gralificação corresponde a no
venta por cen1o do vencimen1o do cargo efetivo. 

§ 2" A grãlilicação não se incorpora ao venci
men1o, nem será computada ou acumulada pora fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mes
mo título ou idêntico fundamento. 

§ 3" (Velado) . 
........ -.................................. _,,,,_ .. _______ , ...... .--.•... _ .. 

LEI ~8.216, DE 13 DE AGOSTO DE 1991 

DispOe~ sobre antecipaçao a ser 
compensada quando da revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos, 
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corrige e reestrutura tabelas de venci
mentos e dá outras providências. 

Art 12. A gralificação de que tra1a o art 15 da 
Lei no. 8.162, de 8 dEi jane.;ro de 1991, é estendida 
aos servidores pertencenles às categorias funcio
nais do grupo Polfcia Civil dos extintos territórios. 

•••••••••••-••••••••••-••••••••••••-••••-••-;.-·-·-•-•••••••-•u•••-••' 

LEI N29.014, DE 30 DE MARÇO DE 1995 

Cria Gratlticaçao Temporária devida 
a integrantes ela C3R'eira Policial Federal, 
e dá outras providências. 

O Presidente da R~ca. 
Faço saber que o Congresso Nacional decre1a 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 12 Fica instituída GratificaÇão. T erqJOrária 

~evida aos .Agentes, Escrivães, Papiloscopistas, Pe
ritos e Censores integrantes da Carreira de Policial 
Federal. 

§ 1 "-A Gratificação de que !rata este artigo será 
paga no percentual de setenta por cento, calculado 
sobre o vencimento básico fixado na legislação em 
vigor para os seMdores referidos no caput, obser
vado o disposto ho artigo 12 da Lei no. 8.460, de 17 
.deselembro de 1992, e no artigo22da Lei 11"·8.852, 
de 4 de fevereiro de 1994. · 

·§ 29. A Gratificação Temporária será paga em 
conjunto de forma não cumulativa com a Gratifica. 
ção de Atividade Executiva de que tra1a a t,ei Dele
gada o0-13, de 27 de agos1o de 1992. 

§ 39. A Gratificação criada por esla Lei serã 
paga a partir de. 12 de dezembro de .1994 e cessará 
com.a.reestruturação remLmeralória dos cargos de 
carreira da PolíciaFedelal. 

. . Art 22 b Mi!listro de Es13d.o da Justiça eslãbe
lece\'á programa ~ ~ para os integrantes 
da Carreira Policial FederaL · 

§ 12 O programa de capacitaçao será deSen-
volvido pelo Departamento de Polícia Federal.. · 
· · § 2fl. A participação no prog131113 de capacila
ção. nos termos do regulamenlo, constitui condição 
para a promoção do servidor na carreira . . 

Art 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pt:bficação. 

Art 4"- Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Fernando Henrique Cardoso, Presidente da 
República - Nelson Joblm - Lulz Carlos Bresser 
Pereira. · 

(A Comissão de Conslituiçao, Justiça e 
Cidadania.) . 

O SR. PRESIDENTE (Epifácio Cafeteira) - O 
expeãJente &do vai à pt:blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A 
Presidência esclai]!CB ao Plenário que o Projeto de 
Dec:a1o Legislativo 11" 145, de 1995, lido antet ior
mente, não o foi na Sessão legislatiYa J1 e f5 ada em 
virtude de não estar acompanhado de cópia autênti
ca do texto do Convênio respectivo, nos termos do 
art 376, a. do Regimen1o Interno. 

Esclarece, ainda, que foram feitas gestões 
junto ao Ministério das Relações Exteriores e Ga
binete Civil da Presidência da Rep(.t)fica.com vis
tas à remessa do mencionado convênio ou do Pro
cesso ri' 10.951.000.691194-tS, da Proé:uracioria
Geral da Fazenda Nacional, para melhor instrução 
da matéria, não sendo enviados a esta Casa até a 
presente data. 

o Projeto de 0ecre1o Legislativo n2 145, .de 
1 ?95· iniciará sua 1ramitação em 15 de ~ereiro pn)
XJmo, quando, nos termos do art 376, .c, do Regi
_mento Interno, combinado com o art. 49. da Resolu
ção ri' 37, de 1995. do Senado Federal. tará, peran. 
te a Comissão de Relações Exteriores e Defelia Na
cional. o prazo de cinco. d.ias úteis para ~ 
de eme~. findo o qual ;;~, ref!!rida CornissfiP teJá 
quinz~ dias (!teis, prorrogáveis por igual pjiodo, 
para opinar sobre a proposição. · .. 
. . o SR, PR~IDEN]'E (Epitaçio Cafeteira) :_ A 

f>re!;idêrteia re<:ebeu.a Mensagem n" 113, de.1!196 
(ri! 69196 na origem), de 12 do corrente. pela ALiai o 
Senhor Presidente da Rep(.t)fica, nos termos do art 
52, i~so V, da Constitui~ Federal •. solicita .seja 
autorizada a operação financeira de reescalonamen
to çla dívida do Governo· do Gabão para.com aRe
pública Federativa do Biasií, ·nos tériM$ das Atas dé 

. EriteÍ'ldimentó firmadaS rio ãnXli1D do Cliile de Paris. 
À Comissão de Assunros EconOmic:Os. · · 

· O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Há 
oradores inscritos. 

· Concedo a palavra ao nobre Sen3dor Nabor 
Júnior, que disporá de vinte minutos para fazer seu 
pronunciamento. . · 
... O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Prontn:ia 

o seguinte discuso.) - Sr. Presiderte, SJI6 e &s.. Se
~~es. o Senado Federal tem. enn as piqm; 
atribuições constitt.donais, a participação na política 
externa do PaíS, através da elaboração de suas leis 
específicas, da apreciaçãJ dos documentOS internacio
nais, da aprovação prévia dos embaixadores e da fis
~ sislemálica de todo sistema diplorrlifti:o, in
clusive acompanhando, ãJretamente, a a1uação dos 
su::essores do Barão de Rio Branco nos ÕIVBISOS fo
ros mundiais ou regionais a que pertencemos. 
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É uma prerrogativa impostergável, essencial 
para a concretização dos princípios repti>licanos e 
democráticos que inserimos em fedas as normas ex
pressas da represenlação parlamentar. Nela se em
penham, irmanados, os dirigenles dos Poderes Exe
cutivo e Legislativo, para apresenlar aos demais po
vos o respaldo de todo$ os braSileiros, através de 
seus legítimos representantes, às posições assumi
das e defendidas pela dll)lomacia nacional 

Não importa que tenhamos, esporadicamente, 
de arrostar incompreensões e versões maldosas ou, 
no mínimo, alheias à necessidade da participação 
congressual nos trabalhos da ONU e de outros orga
nismos aos quais o Brasil se encontra integrado. Até 
mesmo as críticas apressadas e irrealistas devem 
ser respeitadas· num regime democrático - o que 
não impede, todavia, que lhes sejam dadas respos
tas objetivas e apresenladas comprovações cabais 
da legitimidade de que se reveste, no caso, a partici
pação do Poder Legislativo. 

O mundo está festejando, na Assembléia Geral 
da Orgànização das Nações Unidas, meio século de 
nova ordem global, fruto da vitória dos Aliados con
tra as forças nazi-fascistas que o ameaçaram. E a 
50ª Sessão teve, ainda, conquislas concretas que 
exlràj:lolaram até mesmo a jâ gratificante marca de 
cinco décadas - marca muito especial para nós. bra
sileiros, que vimos o grancte Oswaldo Aranha presi
dindO as primeiras reuniões da maior entidade jâ ins
tituída pela. Humanidade. 

· Foi com a consciência desta responsabilidade 
que recebi a dete!min~ de integrar a DelegaçOO de 
ObseíVaçãO Parlàirientar aos trllbaihos da 50! ~ 
da Ass~éià Geral das Nações Unidas e hoje cum
pro a obrigação de apresentar o cofl'lle!ente relatório 
aó Plenário do Senooa Federal. 

Quero, em primeiro 1UQ3r, render sincera e calo
rosa Ílomenagem aos demais integrantes da Delega
ção, Senadores Humberto Lucena. LI.cíótO Portella e 
Hugo Napoleão, e à MISSão do BraSil junto à ONU, ól
rigida pelo Ertbaixador Celso Amorim. A primeira de
monstração enfática da seriedade, da determinaçOO 
que nortearia os delegados do Congresso e os ólpkr 
matas se fez presente logo na sextã-feira, 30 de no
vembro, ó1a da chegada a Nova Iorque, quando nem 
mesmo o na!u'al cansaço da longa viagem, desde 
Brasffia, via Rio de Janeiro, consegl.iu afetar o encon
tro que marcou a troca de informações e a prestaç;fl:l 
de stbsidios para que se alcançasse o mais amplo re
sultado, no et.mprimento da tarefa a nós determinada 

Na segunda-feira, 4 de dezembro, tivemos ou
tra reunião, mais ampla, na própria sede da Missão 

do Brasil, ocasião em que o Embaixador Celso Arno
rim desdobrou as informações anteriores· e, sean
dado por membros de sua equipe, apresentou consi
derações a respeito dos principais temas do atua1 
período de Sessões da Asserroléia Geral; logo em 
seguida, a Delegação Parlamentar se deslocou para 
o préótO da ONU, onde, até o dia 15 de novembro, 
IIC9mpanhou atentamente os trabalhos do organis
mo e teve conhecimento dos principais assuntos ali 
tratados e decididos. 

É Ú"f1Xlrl:an1e que os Anais da Casa registrem e a 
opinião pCblica tenha conhecimenfo da importância 
dos assU1Ios trataios pela Organizaçã:l das Nações 
Unidas. Isso ajudaria a disseminar a compreensão dos 
altos objetivos e das concp.islas materiais resultantes 
dos trabalhos ali realizados, que enfocam itens como o 
controle da migração de capitais entre as nações, o 
fortalecimenfo do papel e dos direitos da mUher nas 
sociedades, o uso racional dos recursos marinhos e o 
deserNolvimentl sustentável, sendo este OOimo um 
terna partic::1Jarmen caro aos brasileiros que procu
ram viver e progredir na Amazônia 

As grandes causas institucionais da Humanida
de, nesta virada de século, também se fizeram pr'e
sentes no temârio da Assembléia Geral, dentro do 
novo conlexfo decorrente da falência da chamada 
"Cortina de Feno•. Os próprios ãiplomatas brasaei
ros destacaram a osfer1siva tensão entre os países 
do Ocidente e uma ala do MovimenfD Não-Alinhado, 
embora possa ser anotada a preservação de áreas 
propícias às articulações positivas, realizadas por 
governos moderados, em favor do desannamento e 
da não-proliferação de annas nucleares. 

Deve-se ressaltar a competência e a pertinâcia 
com que a Missão do Brasil vem trabalhando no Ple
nário e nos bastidores das Nações Unidas o que nos 
credencia a assumir integralmente nosso status de 
uma das maiores nações dei murido, papel que re
sultará. sem dúvida alguma, na coilquista do almeja
do assento pennanente no Conselho de Segurança. 
que é o núcleo das decisões e do comando da ONU. 
A liderança brasileira nas questões ligadas à paz e à 
cooperação no Atlântico Sul é um fato jâ histórico e 
vitorioso. · 

Este registro é particularmente grato para nós 
Senadores que temos como Presidente da Casa o 
Senador José Samey, esladista que materializou, 
quando Presidente da República, a integração dos 
paises sul-americanos e africanos em tomo da paci
ficação e da desnuc~zação do Atlântico, o Ocea
no que liga - e ao mesmo tempo separa- os dois 
continentes em desenvolvimemo. 
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Sim, porque um destaque da 50" Sessão da 
Assembléia Geral da ONU foi justamer.te a apro
vação da Resolução n2 50/18, coordenada pelo 
Brasil e cc-patrocinada pelos 24 Estados-Mem
bros da Zona da Paz e Cooperação do Atlântico 
Sul. Foram 124 votos a favor, nenhum contra e 
apenas uma abstenção, o que representa a ten
dência indiscutível da ONU, de prestigiar uma 

• posição brasileira, posição ,i!SSumida pe'o $3over
no Sarney na Assembléia GeraL de 1986 e que 
registroú, dois anos depois, a primeira reunião 
dos Estados participantes. Nos dois encontros 
seguintes, consolidou-se a organização regional, 
com garantias importantíssimas-para o banimen
to das armas atõmicas em ambos os lados do 
Oceano. 

Es1abeleceu-se, também, que a próxima reu
nião dos Membros da Zona de Paz e Cooperação do 

· Atlãntico SIJ serã nos dias 12. e 2 de abril, na Cidade 
do Cabo, África do SI:A, dentro do objetivo acessório 
de fortalecer a presença da jovem democracia racial, 
ali implantada pelo regime do Presidente Nelson 
Mandela. que marca o fim do odioso regime . do 
apartheid. vigente naquele país durante séculos. 

A consolidação da ZPCAS (Zona de Paz e 
Cooperação do Atlântico Sul) não foi, todavia. o úni
co ponto importante acompanhado pela Delegação 
do Senado Federal, em sua missão na ONU. TIVe
mos a oportunidade de, enlre outros momentos mar
cantes, participar da cerimõrüa de estabelecimento 
de relações óiplomâticas com a Bósnia-Herzegovi
na, evento histórico realizado na Missão do BrasH 
em 6 de dezembro. . . 

Quero concluir o relatório da missão, em que 
acompanhei os trabalhos da ONÚ, destacando o 
atendimento a um problema que c~ntraliza as preo
cupações de IT1lÍtOS brasileiros e de Iodas as cons
ciências atentas dos países em desenvolvirnealn:. a 
ação predalória do capital caracterizado pela wlatirl
dade e pelo descompromisso-com atividades econô
micas produtivas. I: o capilal parasitário, que apenas 
suga recursos de sociedades pobres· ou em desen
volvimer.10, pois nelas não se estabelece nem .v.êm 
gerar qualquer emprego ou riqueza; é um fluxo mo
nelário denunciado pelo Brasit, pela primeira vez, no 
ãmbi10 da ONU, posição que já mereceu considefa
ções altamente favoráveis até mesi'T'IO· de paises de
senvolvidos e de organismos severos .como o FMI e 
aUNCTAD. 

Sr. Presidente, SJ!!s e Srs. SenadOres, foi com 
pesar que retornamos a Brasília na própria noite do 
dia 15 de dezembro, quando se extinguiu o prazo da 
missão a nós determinada pelo Senado Federal jun
to à 50" Sessão da Assembléia Geral da ONU, mas 

as obrigações decorrentes da pauta dos trabalhos 
da Casa. no encerramento do ano legislativo, i~ 
diam qualquér prorrogação da nossa permanência 
naquele fórum intejnacional. 

FBQO, nestas últimas palavras, um regis•to es
pecial quanto à presença do BrasH jootl às Nações 
Unidas e ao assessoramento prestado pelo Minis1&
rio das Relações. Exteriores no desempenho das ob
rigações conferidas à Delegação Parlamentar. As in
formações prestadas antes da viagem, durante a 
reunião e até mesmo os slbsídos adicionais que re
cebemos após o regresso, tudo evidencia a serieda
de e a co~T1JE!lência da diplomacia brasileira e jUStifi
ca as legítimas pretensões de ocupar o espaço que 
nos é devido, como potência emergente, fadada a 
assurrür sua parte na responsabilidade- hoje confia
da a poucos povos - de flderar e conduzir o proces
so de desenvoMmento, de pacificação e de justiça 
social no terceiro rrnlêrüo. 

Mui10 obrigado. 

·Durante o discuso do Sr. Nabor Jú1ior, 
o Sr.Epiláclo Cal'ere#a. deixa a cadeira da 

· presidência. que é CJCI.f)aia pelo Sr. ~ Pa--
ga, ~-. . . 

. . () SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - CQ,ncedo 
.a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Leo
mar Ouintanilha. v. E# dispõe de .20 minulos para 
fazer o seü.discurso. • 

. O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte ãiSCurso.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, decorridos sete anos desde a 
.instafàçãó ao ~o do Tocantins e após o primeao 
8!19 !fa segunda gestão do Governador Siqueira 
Gampos, considero apropriado traçar aos nobres 
Pares um panorama da sili.Jação so::ial e econõmica 
da mais nova Unidade da Federação, até porque vã
rios membros desta Casa contnbuíram para que o 
sonho de au10nomia da região norte de Goiás se tor
nasse realidade. 

· Desmembrado do território de Goiés com a 
promulgação da Constiü.ição de 1988, o Estado do 
Tocantins foi solenemente instalado em 1!! de janeiro 
de l989, oportunidade em que foi empossado o seu 
primeiro Governador e principal defensor de sua 
criação, Siqueira Campos. 

Região até entã:l geogtalicamente isola:la, eo:r 
nomicamente estagnada. política e adrrinislralivamerl
te marginalizada. essa situaçã:> perversa só começou 
a ser revertida com a instalação do Estado. 

Diferente do sul do Estado de Goiás. que rece
beu enorme influência de bandeirantes, paulistas e 
mineiros na sua formação étnica, a composição da 
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população do norte de Goiás, hoje Tocantins, resul
tou da miscigenação generalizada ocorridà entre po
pulações indígenas, funcionários portugueses, ga
rimpeiros paulistas e escravos africanos. 

Apesar da longa integração político-a:lministrali
va com o Estado de Goiás, a matriz étnioo-ctitural da 
sociedade tocantinense não se modificou essencial
mente, fato que se deveu, sobretr..do, oo isolamento a 
ela imposlo e dentro do qOaJ se desenvolveu. 

Dentro desse contexto surgiu o movimento po
pular que desencadeou a ação política. com vislas à 
emancipação, sendo que este mesrnq movimento 
popular - de legitimidade insofismável - mais tarde 
orientaria o processo de instalação do novo Estado. 

T ai processo de instalação se deu em meio a 
condições desfavoráveis, haja vista a situação do 
País à época, cuja crise econõmica-e financeira atin-

. gira o seu auge. · 
Somal:las a essas dificuldades registre-se o 

descumprimento, pela União, da cláusula da Emen
da Constitucional que criou o Esta:lo de Tocantins, a 
qual previa a participação financeira federal nas des
pesas de sua instalação, a exemplo do que ocorrera 
por ocasião das implantações dos Estados do Acre, 
Rondônia e Mato Grosso do SuL 

Marginalizado na contemplação de recursos or
çamentários federais, o Estado de Tocantins s6 
pode contar, desde sua criação, tão-somente com 
as transferências obrigatórias do FPE, do FPM, 
FNDE, SUS e outras, fato que tem ill)llOslo pesadas 
dificuldades à administração estadual. 

Nesse contexto de adversidades sobressaiu
se a determinação e o dinamismo do povo tocanti
nense, que criou formas não-convencionais e nem 
habituais de superar as suas dificudades e limita
ções. 

Com efeito, o Governo do Tocantins mostrou
se de vanguarda ao adotar políticas de administra
ção atualmente preconizadas em nível nacional, es
pecialmente no que se refere à definição do tama
nho do Estado, bem como à definição do papel a ser 
exercido pelos agentes econõmicos privados. 

Assim, foram estabelecidas parcenas diversas 
com empresários convidados a exercerem o papel 
de agentes públicos. Essa filosofia administrativa ex
plica o porquê de o Estado do Tocantins não possuir 
instituição financeira oficial nem empresas estaduais 
de produção e distribuição de energia elétrica e de 
telecomunicações. Essa mesma convicção de que 
reside na privatização a força propulsora do desen
volvimento està orientando o processo de desestati
zação das empresas estaduais de armazenagem e 
de saneamento, assim como a concessão à Cia 

Vale do Rio Doce do direito de exploração da mina 
de ouro no Município de Almas. 

Na ãrea social, a educação tem-se constituído 
em preocupação constante do Governo, pelo sim
ples fato de que era é o primeiro passo para a Cida
dania. 

Dentro dessa ótica, foi implementado um modelo 
·de universidade esta:lual orientada para a ciência e 
tecnologia, muticampi, não departarnentalizada, e 
mantendo, desde o seu início, Unidades de Engenha
ria Aniliental, de Tecnologia Industrial de Base e de 
AUmentos, de Informática e de Design Industrial. 

Reesbuturou-se; ainda, o ensino médio, o pro
grama de educação indígena e de ensino especial, 
cujas soluções merecem o reconhecimento nacional 
e internacional. 

Corisciante com a filosofia da busca de parce
rias e da privatização, a recente terceirização dos 
serviços de anãlises laboratoriais em complemento 
às açôes de expansão e aparelhamento da rede de 
atendimento tem ensejado significativa melhoria na 
qualidade dos serviços prestados na ãrea de saúde 
pltllica · 

No que tange ao grave problema da qüestão 
agrária, as açôes empreendidas pelo Estado, com a 
alocação de recursos próprios, propiciaram o início 
de uma reforma agrária condizente com os anseios 
daqueles que desejam ver o campo cumprir a sua 
função social. A intervenção negociada do Estado 
teve papel decisivo na busca de soluções para os 
graves conflitos fundiários até enlão verificados na 
região. 

Os indicadores de desenvolvimento do Estado, 
após sete anos de sua autonomia, revelam um im
pressionante capacidade de superar desafios. 

As principais instalações físicas de novo Esta
do foram edificadas. Obras de infra..estrutura foram 
feitas. Os serviços fundamentais ·de educação, saú
de e comunicação foram ampliados e melhorados. 

Tais realizações transformaram Tocantins em 
pólo de alração de novas correntes migratórias, oriun
das do sudeste e sul do País, fato que tem acelerado o 
seu crescimento demográfico, outrora provocado ape
nas pelas migrações tra:licionais, provenientes de es
tados vizinhos, como o Maranhão e o Piauí. 

No período de 1980 a 1991 , o crescimento mé
dio anual da população foi de 2,01o/o, sendo que 
deste total o crescimento urbano foi de 5,53%, en
quanto que o meio rural sofreu um decréscimo de 
1 ,21%, o que confirma o processe de migração que 
vem ocorrendo no interior do Estado. 

O contingente populacional do EstadO teve no 
período de 1991 a 1993 um crescimento médio de 
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27%, chegando a 900.155 habitantes. Merece desti
que o crescimen1D de 40,05%, verificado na. capital, 
conseqüência da migração intra e ex\la estadual, já 
que Palmas é a mais nova capital do País e repre
senta para muilos novas oportunidades de negócios. 

A densidade demográfica, que era de 1 ,82 ha
bitantes por quilõmetro quadrado em 1970 passou a · 
3,48 habitantes por quilômelro quadrado em 1993, e 
a população urbana, de 24,7i1o para 57,69%. 

A população das maiores cidades do Estado, 
como Palmas, Gurupi, Araguaina, Miracema, Porto 
Nacional, Paraíso, Guaraí, Colinas, Tocantinópolis e 
Araguatins acolheram expressivos contingentes des
sa nova camada de população, constituídos em sua 
maioria de empreendedores catarinenses e gaú
chos. 

O Estado se 1omou, de fato, Ul'na alternativa de 
vida para mllhões de brasileiros, e a região, conside
rada por niuilos um peso para o Estado de Goiás, jã 
demonstra sua plena viabifidade econõmica e uma 
nova chance para o Brasil, conforme mostram os in
dicadores a serem apresentados a seguir. 

AGRICULTURA 
O Estado de Tocantins é deten1Dr da maior 

área continua do mundo propícia à agricultura iniga
da, o Vale do Javaés, que abriga o Proje1D Formoso, 
responsável pelo cultivo de arroz e soja 

Nos últimos anos, a área agrícola do Estado si
tuou-se na faixa de 300 mil hectares, sendo que a 
soja é a responsável por um aumen1D significativo 
da área plantada o Tocantins é o sexto Estado pro
dutor de arroz do País, com uma produção de 
353.671 toneladas em 1994, numa área agrícola de 
165.944 hectares. 

PECUÁRIA 
A predominância da bovinocultura ressalta o 

Tocantins como possuidor do nono maior rebanho 
do Pais, com um efelivo de 5.37 4.168 cabeças, 
além de significativos efetivos de suínos e eqüinos. 

A bovinocultura de corte é a prinCipal alividade 
pecuária do Estado, com perspectivas de que a pe
cuária de leite também se sobressaia a médio prazo. 

INDÚSTRIA . 
Buscou-se a implantação e estruturação de 

distritos indUS'Jiais nos princioais pólos de desenvol
vimento, tendo sido este fato essencial para a con
solidação industrial do Estado. 

Registrou-se um crescimento de 26,9% do se
tor nos últimos cinco anos, pas&ndo de 1. 783 eSta
belecimentos em 1990 para 2.2i'4 em 1995, com 
destaque para os seguintes ramos de alividade: pro-

dutos alimentícios, madeira, minerais, metal urgia, 
vestuário, calçados e rnobiliâl1o 

COMÉRCIO 
Apesar de intipiente, o comércio é a atividade 

que responde com o maior índice de participação na 
arrecadação do ICMs. -

O número de estabelecimen1Ds comerciais . 
passou de 11.300 em 1990 para 15.780 em 1995, o 
que representa um crescimento de 40%. Do total de 
empresas registradas no se1Dr, 1.013 são atacadis
tas; 14.767 varejistas. 

TRANSPORTE 
Cortado pela BR-153, Rodovia Belém-Brasma 

no sentido Norte-Sul, o Estildo do Tocantins tem 
nessa estrada a sua principal via.de transporte sen
do que dela partem ramificações secundárias e ter
ciárias que formam a malha rodoviária estadual. 

O Estado possui malha viáriá" de 11.357,6km 
de rodovias sendo 2.637,6km federais e 8.720km 
estaduais. Da malha estadual, 712,8km são ou es
tão sendo pavimentados, 3.504km são de rjlVesti
men1D primário e 2.880km são de leito natural. 
Quanto à malha rodoviária federal, 821 ,Skm stio as
faltados e 1.816,1km são de leito natural e/oul-eves-
timento primário. · 

Após a criação do Estado foram construídos 
546km de asfalto, 16 novos temlinais rodoviários e 
4.149,5 metros lineares de pontes. 

O Estado conta ainda com o sistema hidroviá
rio Araguaia-Tocantins, que começa a ser utilizado, 
com a Ferrovia Norte-Sul, que tem mais de 700km 
·implantados e em funcionarnen1o, possibilitando o 
escoamento de grande parte da produção pana o 
Porto de ltaqui no Maranhão. 

Os aeroportos de Palmas, Porto Nacional, Ana
guaina e Gurupi operam com linhas comerciais, inte
grando o Estado aos grandes cenlros do Pais. 

ENERGIA 
O Estado do Tocantins 1omou-se precursor do 

programa de desestalízação do Governo com a pri
vatização da CEL TINS- Companhia de Energia Elé
trica do T ocan!ins. 

, A excepcional localização geográfica do Esta
do - centro do País - assegura-lhe posição privile
giada no suprimento de energia elétrica, já que os 
sistemas de geração instalados nas regiões Sul, Su
deste, Nordeste e Norte cruzam o seu território. O 
Estado é suprido pela energia produzida em Tucuruí 
(Sistema aETRONORTE) e Cachoeira Dourada 
(Sistema FURNAS), além de outras usinas de menor 
porte. 
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Foram implantadas, em 1994, 152.000 ügações 
elétricas, o que representa um crescimento de 111% 
em relação a 1990. Nesse mesmo período, a venda 
anual de energia elétrica passou de 1 4.000.000 para 
29.000.000kwh, e o percentual de unidades habita
cionais eletrificadas saltou dos 33% para os 52%. A 
projeção para 1996 é de que este percentual atinja 
65%. Para a eletrificação rural, eslão destinados 
485km de linhas de tran!lmissão. 

O complexo energético do Estado compõe-se 
das hidrelétricas de Rio Abreu, Ponte Alta, Dianópo
lis, Natividade, lsamu lkeda. Lageado, Corujão, La-
ges e Tocantinópolis. -

TELECOMUNICAçOES 
Duas empresas exploram o sistema· de telefo

nia do Estado, a Telebrasma e a T~legoiás. O siste
ma é baseado na rota de microondas de alta capaci
dade da EMBRA TEL 
· Funcionando, ainda, em caráter precário, a te-
lefonia necessita de ampliação e melhoria 

A nível de comunicação rural, alguns municí
pios são atendidos pela RENAC -Rede ·Nacional de 
Atendimento Comunitário, com acesso ao Sistema 
.Nacional de Comunicações. 

A telefonia celular móvel jã se faz presente na 
capital do Estado. 

SAÚDE 
Quando o Estado foi instalado, em 1989, os to

cantinenses contavam com 2.132 leitos distribuídos 
em 84 unidades hospitalares. Hoje, existem 1 12 uni
dades hospitalares, que oferecem 3.401 leitos, ou 
seja, um leito para cada QIWO de 300 habitantes. 

EDUCAÇÃO · 
Na ãrea da educação, o Govemo Estadual 

implementou ações que resultaram no aumento 
quantitativo da capacidade do sisteina e na quali
dade do ensino. Dentre as iniciativas que foram 
adotadas, podemos destacar: treinamento do pes
soal docente, técnico e administrativo, visando a 
sua capacitação e aperfeiçoamento; avaliação e 
introdução de novos currículos para os níveis de 
12 e 22 Graus; implantação do ensino modular 
para o 2"- Grau e Centros-Modelo de Ensino Mé
dio; instituição do novo Estatuto do Magistério; 
ampliação do número de unidades de Vídeo-Esco
las e Clubes de Ciência; definição e aplicação de 
uma política destinada à execução de programas 
articulados de incentivo à clitura. 

SANEAMENTO E HABITAÇÃO 
Nos primeiros dois anos após a criação do Es

tado, foram estrategicamente perfurados 1 17 poços 

em todo o território tocantinense e construídos 55 
qtilõrnetros de adUioras. o Governo implantou, no 
período, 200 qúlôrnetros de rede de distribuição de 
água, com 8 mjl ügaçiíes domiciliares; instalou 
15.1 08 hidrôrnetros e executou Lrn programa desti
nado ao controle epidemiológico e sanitário. 

FINANÇAS 
Embora recebendo os refiexos da crise econõ

mica vívenciada no País durante o ~rlodo, as reCei
tas públicas tiveram uma progressão significativa, 
aumentando, de US$111 milhões, em 1991, para 
US$300 milhões, em 1994. 

Nos seis primeiros anos de sua instalação, o 
Estado alocou mais de US$400 milhões de recursos 
próprios para investimentos destinados à implanta
ção de sua infra-estrutura ~nômica e administrati
va. 

Instituições oficiais de crédilo, como o Banco 
do Brasil, Caixa Ecoriômica Federal, BNDES e o 
BASA - este último através do FNO - liberaram em 
1992 empréstimos da ordem de US$180 milhões, a 
maioria destinada para aplicação no sétor agrope
cuário e habitacionaL 

A anãi"ISe desses indicadores revela que, ape
sar das dificuldades naturais de um Estado recém
implantado, o esforço concentrado do governo, em 
panceria com a comunidade, tem conseguido resul-
tados animadores. · 

O enorme potencial do Estado. traduzido na 
boa oferta de energia elétrica, extensões de terras 
agricultáveis, clima bem definido, ãgua em abun
dância e gradativa melhoria do sistema viário, .tor
na o Tocantins uma excelente opção de investi
mento, corn retorno seguro, a curto e médio pra
zos. 

Como aproximadamente 60% da ãrea do ~ 
do (208.706 quilôrnetros quadrados) têm vocação 
agropecuária, destacam-se as condições favoráveis 
para o setor da agroindústria, com promissoras pos
sibilidades de investimento. 

Tais concflções favoráveis credenciam o ESta' 
do do Tocantins a galgar o seu espaço no cenário 
econômico nacional, dando continuidade a sua polí
tica de desenvolvimento sustentado, consciente das 
dificuldades, porém, acreditando na força do seu 
povo e seguindo rumo à modernidade. 

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Leomar Otin
tant7ha, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da 
presid~. que é oa..pada pelo Sr. Nabor Jú
nior.. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor. JCniot) - Concedo 
a palavTa ao nobre Senador Ronaldo Ct.nha Urna. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinle discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidenle. Sras. e Srs. Senadores, no fi
nal do ano pas;ado, o Presidente da República. 
através da Câmara de Políticas Regionais. criou, por 
decreto, um grupo de trabalho destinado a definir 
programas de ações imedi~e estruturar a progra
mação de médio prazo para a bacia do Vale do Rio 
São Francisco envolvendo algumas ações especifi
camente visando à recuperação das condições de 
navegabilidade do rio e estudo de alternativas de 
transposição das águas para as bacias carentes dos 
Eslados do Ceará Rio Grande no Norte, Paraíba e 
Pernambuco. 

Louvo essa iniciativa porque jã se estava 
aguardando uma definição política por jJarte do Go
verno em r'elação a ações destinadas ao Nordeste e 
inais especificamente em relação à 1ransposição das 
águas do São Francisco, de fonna a atender a uma 
antiga reclamação do Nordeste. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, nós, que integramos a Bancada do Nor
deste, eslamos igualmente elaborando, sob a super
visão dos Senadores Wakleck Omellas e José Agri
pino, um trabalho que condense as nossas reivindi
cações para exame do Senhor Presidente da Repú
blica e dos setores competentes, sem prejuízo, evi
dentemente, dos trabalhos que serão desenvoividos 
por esse grupo criado pela Câmara de Políticas Re
gionais. 

Nesse documento, que é meramente reivindi
catório, hã um significado maior, que é a unidade de 
pensamento e de ação dos que integram a Bancada 
do Nordeste. Queremos concluí-lo até o final da se
mana, para entrega ao Presidente da Rep(i)Jica, re
sumindo as principais reivindicações do Nordeste 
como um todo, dentro das suas potencialidades, da 
visão de futuro e da integração dentro da programa
ção nova que o Governo realiza 

A partir da de&:e~obafiZação industrial, que nos 
parece um ponto fundamen1al para o Nordeste, dos 
investimentos específicos nos setores de saúde, 
educação e infra-eslrutufa, ·esse documento resume 
o pensamento, a unanimidade, dos que lntegrarn a 
Bancada do Nordeste. 

Como resultado desse grupo de trabalho e da 
formulação dessa documento pelos Senadores do 
Nordeste, temos certeza de que haverá, por parte do 
Presidente da República, uma definição em relação 
à nossa região. 

É a nossa Certeza e quase confiança. (Mr.ito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - COnce
do a palavra ao. nobre Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Martuce 
Pinto. (Pausa)· 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem· revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senàdores, tenho tido, ao 
longo da minha ablação nesta Casa, o cuidado de 
não ser o autor de emendas constitucionais, em ful
ção de ter sido o Relator Geral da Assembléia Na
cional Constituinte. À exceção de algoos pontos nos 
quais, àquela altura, me parecia necessãria uma 
corrigenda, a rrinha atitude tem uma estreita correla
ção com o prol?fema da refonna agrária Por isso, no. 
começo da sessão legislativa do ano passado, apre-
sentei projeto de lei nesse sentido. , 

Sr. Presidente, uma- das matérias que teiÍ:l vin
do ao noticiário, reclamando de excesso na crí;lção, 
na incorporação, na fusão e no desmeni:Jrarilento 
dos municípios tem demons1rado- se é que se pode 
usar este termo - a farra com que se tem levado a 
cabo o problema da criaÇão de novos municípios. 

Depois de muita meditação, estou apresentan
do, com o apoio maciço dos Srs. Senadores, pro
posla de emenda à Constituição que altera o § 4l' do 
art 18 da Constituição Federal e acrescenta dois pa
rágrafos ao mesmo artigo. 

O art. 1 S! da emenda tem a seguinte redação: 

Art 1!>. O§ 4l' do art18 da COnslitú
ção Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

§ 4l' - A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento dos Municípios preservarão a 
continuidade e a unidade hislórico-cul1ural do am
biente Ulbano, far-59-ão por lei estadual, obedecidos 
os requisitos previstos em lei federal, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populaçõ
es dos Municípiõs envolvidos. 

Essa é a nova redação proposla. O art 2º- da 
emenda traz o texto dos dois parágrafos que se pre
tende acrescentar, quais sejam, os §§ 59. e SS!. É o 
seguinte o texto do § 5!!: 

§ 5!!. O plebiscito de que trata o parágrafo ante
rior só serã realizado se estudo técnico e minucioso 
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de comissão formada pelo.s municípios interessados 
concluir pela relevância e necessidade da rrtedida. 

§ ~- A comisSão referida no parágrafo anterior 
deverá ser constituída por pessoas de reputação ili
bada e com notório saber nas áreas de Direifo, Eco
nomia e Engenharia 

Justificaçao 

A iniciativa que ora.apresen!amos tem por ob
jetivo coibir os abusos crescentes que se têm verifi
cado com relação à criação de novos Municípios. O 
preceifo constitucional em vigor, da forma como eslá 
redigido, permite uma liberdade excessiva quanto à 
questão em pau!a. conduzindo a que as regras esta
belecidas pelas constituições es!aduais sejam por 
demais facilitadoras para a formação de noitas cida
des. Por essa razão, julgamos mais Q>nveniente que 

. lei federal discipline a matéria, ao mesmo tempo em 
que resolvemos acrescentar dois parágrafos ao arl 
18 da Constituição, com vistas a exigir maior respon
sabilidade e fisura no trato de ins1ituto tão sério. Afi
nal de contas, é o Erário que eslá em causa e, por
tanto, deve ser preservado de qualquer abuso por 
parte daqueles que tencionem fundar municípios 
com finalidades meramente eleitoreiras e interesses 
abstrusos. 

Cremos que a presente medida, se àprovada, 
estará afinada com a salutar tendência que cada vez 
mais se verifica no sentido de se preservar o T escu
ro Nacional e. assim. contribuir para o alcance da 
austeridade econômica de que nosso País tanto 
está a necessitar. 

Dessa forma, esperamos de nossos ilustres 
Pares a aprovação da presente·proposta 

Com isso, Sr. Presidente, o Senado Federal 
colocará um cobro à forma pela qual se vem tentan
do criar, País afora, verdadeiros feudos que nada 
mais são do que a criação de disparates, de dislates 
e de prejuízo ao Erário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS[PSDB-PFi) - Sr. Presi

dente, declino da palavra, mesmo porque não esta
va inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Na rela
ção da Mesa consta o nome de V. EX!. 

O SR. OSMAR DIAS - Inscrevi-me para ama
nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - E no 6-
vro de assinaturas !ambém. 

O SR. OSMAR DIAS - Solicito-lhe verificar o 
que está escrito entre parênteses. 

. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - De qual
quer sorte, a Mesa leva em consideração a desistên
cia de v. EX!. 

O SR. OSMAB DIAS - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os Srs. 
Senadores Osrnar Dias e Eã!Son Lobão enviaram 
discursos à Mesa para serem pubficados na forma 
do ÕISposto no arl 203 do Regimento Interno. 

S. Ex2s serão atendidos. · 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente, SP$ e Srs. Senadores, quem fizer uma análi
se superficial e apressada da Agricultura brasileira 
poderá concluir erroneamente que o setor agrícola 
nacional não poderia estar em melhor situação, pois 
produziu uma safra recorde em 1994, outra em 
1995, e sustentou os preços internos, contribuindo 
decisivamente para o sucesso do Plano Real. 

Sem dúvida a chamada âncora verde permitiu 
a manutenção e, até mesmo, a redução do preço da 
cesta básica, fazendo com que brasileiros mais hu
mildes tivessem mais alimento em sua mesa, tanto 
em quantidade como em qualidade. 

Um exame mais profundo e acurado da situa
ção do setor agrícola nos mostra que a Agricultura 
brasileira passa por momentos difíceis, com acen
tuada queda nos preços agrícolas, com dificuldades 
na renegociação das dívidas dos produtores rurais, 
com o crédito escasso, inadequado e não disponível 
no momento em que se faz mais necessário. 

Os preços agrícolas caíram vinte por cento em 
um ano; a safra recorde, assim, significou efeliva
mente uma perda para os agricultores, pois a soma 
das receitas do setor agrícola diminuiu em aproxima
damente dez bilhões de dólares. 

Nos principais pa.íses Civilizados, a Agricultura 
recebe incentivos, subsídios diretos e indiretos, 
corno forma de compensar o risco inerente ao setor, 
que depende de chuvas, pragas, geadas e outros fe
nômenos-naturais e, também, de fenômenos não na
turais, aqueles planejados pelos homens, principal
mente homens que não conhecem o setor agrícola, 
mas interferem na política agrícola 

O Governo Federal ainda não tem uma política 
para a agricultura brasileira, não existe um projeto 
que ofereça um mínimo de visão prospectiva, um 
horizonte de médio e longo prazos que permita aos 
produtores rurais trabalharem na direção correia, 
sem sustos nem sobreSsaltos. 

Sabemos que os agricultores já estão reduzin
do a área plantada pa_ra a próxima safra, pois é im
possível para a agricultura continuar a pagar todos 
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.os· custos da manutenção das baixas taxas inflacio
nárias por tempo indefinido. 

O aluai sistema de crédito agrícola está falido, 
os agricultores não mais dispõem ele recursos para 
financiar os investimentos necessários à manuten
ção da produção agríco.la em níveis elevados, po
dendo haver escassez de alimentos nurri fúluro pró-· 
ximo. 

Pior que todos esses latires são as incertezas 
decorrentes da politica tarifária ~licada na irJlKlrla
ção de produlos agrícolas: o agricultor brasiléiro tem 
sido tratado pelo Governo como refém, para o qual 
tn~a arma está permanentemente apontada. 

É a ameaça da isenção na impor1aÇão de pro
dutos agrícolas, a aplicação das ehamadas alíquolas 
zero, que toma a atividade agrícol~ parecida com o 
sistema caótico das loterias, em que hldo ·poc1e 

· acontecer: .o-agriCUltor pJarita-com UITlli alíquota e, 
SlJIPreendentemente, colhe a safra com outra ali
quota de imporlação, geralmente adversa e, muitas 
vezes, perversa. 

Enquan1D a indústria chega a ter ptoteção 
aduaneira ele até setenta por cento, percenlual ine
xistente no rrundo econõmico cMriZado, a agricultu- · 
ra enfrentá a importação de produlos subsidiados na 
origem, e isenlas aqui, produzidos com rnão-cfe.<lbra 
ele até quarenta dólares mensais-

Tudo isso vai nos obrigar a ill1X'f!ar milho este 
ano para suprir o mercado interno, pois_ a estiagem 
quebrou a safra da Região Sul em ceroa de vinte por 
cento. . • 

Enquanto a Indústria e os Bancos não sofrem 
com os fenõmenos naturais, a AgrictJitura é obrigada 
a aroar com os prejuízos das quebras de safra e, 
tanto pior, suportar os efeitos deletérios de uma polí
tica agrícola ineficiente, melhor dizendo, Inexistente. 

O Estado do Paraná, que tenho a honra de 
representar no Senado Federal, sofrerá uma redu
ção de aproximadamente cinqüenta mil hectaJ es na 
área plantada, confonne dados do Departamem:l da 
Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Pa
raná, em decorrência dessa mencionada política 
agrícola 

Sr. Presidente; Sr% e Srs. Senadores, esse é 
apenas uma pequena amostra do cenário em que se 
desenrolam a5 difirudades do prr ;utor agrícola bra. 
sileiro. . ... 

Completmdo esse enorr c; quadro de difiCulda
des do agricultor brasileiro, surge o grave problema 
da tributação, a tribulação interna, aquela que grava 
em cerca de· trinta e três por cento o preço ele um 
produto alimenticio no Brasil. 

Tenhci recebido das diversas regiões do meu 
Estado, do Estado do Paraná, ele agricultores, de ór
gãos representativos, ele Prefeitura, de Câmaras 
Municipais inúmeras manifeslaçi5es ele desagrado 
em relação aos ãi.unentos absurdos ocorridos nos 
Jançamentos tribu1ários do Imposto sobre a Proprie
dade T erriforial Rural, o chamado ITR, assim como 
da Contribuição à Confederação Nacional da Agri
cultura (CNAJ. 

T~e de problema dos mais graves, que se 
sorna à imensa gama ele ãrliculdades por que passa 
o setor agrícola brasileiro. 

O objetivo do ITR seria a melhoria dos padrões 
de eficiência da AgrictJtura brasileira, evitando-se a 
formação de latifúndios improdutivos e estoques de 
tenas para especulaçãO, como um instrumenbauxi-
6ar da política de Refonna Agrária 

A rearldade do Brasil de hoje demonstra que 
esse imposiO pendeu essa finalidade, foi desvirtua
oo.~oronseg~uumaformaaclequadadeoomm~ 
tração, em suma, perdeu seu objetivo inicial, servin
do hoje apenas para atrnentar a arrecadação~_para 
dificultar .a vida do agricultor e gerar transtornoS adi-
cionais para o produtor rural. ~ 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, rã> po
demos germitir que a agricultura seja permanente
mente prejudicada por mecfKias governamentais ne
gativas, pois brevemente todoS nós pagaremos os 
õnus de uma política deSastrada, em que as popula
ções mais pobres terão menos alimento em suas 
mesas. 

Alguns produtores rurais receberam notificaçõ
. es para pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITRJ com aumentos de até quatro
centos por cento, coJ1ll3rBildo-se o exercício de 
1994 com o ele 1993. 

Existem casos em que até mesmo é superadla 
a elevação de quatrocenJ:os por cento nesse mesmo 
período, o que significa um véldadelro absurdo, um 
desestimulo à produção agricola, uma política sem 
um mínimo de racionalidade, em que os instrumen
tos govemamenlais são usados de maneira caótica 
e inconseqüente. 

O pequeno produtor rural, um elemento impor
tantíssimo no eqUilíbrio econõmico-social do País, 
está sendo expulso de suas terras entre outras cau
sas derivadas de uma política agrícola equivocada 
por uma tributação extorsiva, verdadeira denama 

No Município de São Tomé, no Estado do Pa
raná, o êxodo rural atingiu proporções dramáticas: a 
população da zona rural constituía setenta por cento 
da população municipal na década de setenta; atual-
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mehte apenas quinze por cento ainda permanece no 
campo. 

• O Governo promete uma politica eficiente de 
assenlamenfll rural; o ITR realiza uma espécie de 
desassentamento rural, destruindo com urna mão o 
que o Governo deveria construir com a outra, numa 
talai falta de coerência e objetivo. 

A Federação da AgJicultura do Estado do Para
ná enviou-me um documento, no dia vinte e sete de 
dezembro passado, demonstrando QUE! os Valores 
da Terra Nua (VTN) constantes da Instrução Norma
tiva da Secretaria da Receita -Federal número 59, de 
dezenove de dezembro de 1995, que servirão de 
base para o lançamento do ITR, apresentam inúme
ras dis!Orções que precisam ser imediatamente cor
rigidas, sob pena de inviabilizar a p~dução agrícola 

Existem muitos VTN com valores· muito supe
riores ao valores de mercado das terras: o valor do 
VTN do Município de !!aúna do Sul, situado no No
roeste do Paraná, dotado de terras fracas, arenosas, 
de baixa produtividade e pequeno valor de mercado, 
fo·i arbitrariamente lixado em nove mff trezentos e oi
tenta e três reais e oito centavos. 

Paradoxalmente, terras excepcionais, de alto 
valor, como as do Município de Ribeirão Preto, no 
Estado de São Paulo, onde estão as melhores e 
mais caras terras do Brasff, foram avalí adas em ape
nas dois mil, novecenflls e trinta e três reais e oiten
ta e oito centavos, fazendo com que a base de cál
culo do ITR se tome completamente irracional, as-
sistemática e caótica • 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o 
exaustivo estudo realizado pela Federação da Agri
cultura do Estado do Paraná, que coloco à disposi
ção de IOdos interessados numa solução adequada 
do problema do ITR, demonstra que não podemos 
trilhar esse caminho de tributar a Agricultura de for
ma irracional e discriminató!ia 

O p(ojeto de Reforma Tribc~ó.ri~~ ':.j':g d~·~~r-1. ser -
votado pelo Congresso 1'-!aci•Jn::!l é a ~.::1::it•: ·-T''r::, .. 
na para revermos a tribumçrlo :-cbre ·.: ?.._:'Ti,_;..!'~:.;rc1 

::· 

reürannos todos os empecilhos à prcdt~:r..~o ~grfc;!a, 
a começar pelo ITR. 

A agricultura tem pressa, a agricultura precisa 
plantar, a agricuitura precisa gerar alimentos, empre
gos e desenvolver o Brasil. 

Entre um tribt r1:o rn?J ~drnir.i::;trr.:ti0 ~: ':! !:{th~-:ãr.' _ 
desse tributo, sc·P f"l··•~"'r}.:-:--: :. ,.,. fin· ~-=.:--- ~ ..... ·:~-~.~,~-\ 

pois os produtcrl3's agricoi~H !ú pl:; ... _;r. dj -~u~ s.~:ben1 

administrar seus recursos, em tempo de crise, com 
maior eficiência e competência do que a burocracia 
nacional. ' 

Tenho a convicção de que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso não~ pennitirá que o agri
cuitor brasileiro, principalmente o pequeno produtor 
rural, seja submeti_do ao furor tributário, à de5Ca!Jita
lização e até mesmo à falência por uma política agrí
cola e uma política tributária sem compromisso com 
o futuro da Agricultura brasileira 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, a Associação Mara
nhense de Empresas de Obras Públicas acaba. de 
oferecer ao País um estudo preliminar de planeja
mento e viabilização de núcleos agrícolas em todo o 
território nacional, trabalho reariZado pelo engenhei
ro José Ribamar dos Santos Mattos. 

Trata-se de urna idéia, entre tantas outras jã 
surgidas, que procura criar soluções para a fixação 
do homem no campo, dando-lhe condições para a 
produção de alimentos e de progresso econômico e 
sociaL 

Tais estudos e planejamenflls refletem a _preo
cupação generalizada de se encontrar o melhor ca
minho, capaz de atender, em benefício do País, os 
que estão vocacionados para o trabalho agrícola 
Caminho este tantas vezes tentado, no passado, e 
até agora não encontrado. 

Tenho grande admiração, Sr. Presidente, por 
esses brasileiros de alta qualificação que, sem qual
quer interesse pessoal subalterno, investem sua in
teligência e seu tempo em pesquisas e estudos, pro
curando soluções para problemas nacionais até en-· 
tão. não solucionados. E, no mais das vezes, os es
forços despendidos resultam vãos, perdendo-se em 
divulgação restrita, sem repercutir nos escalões de
cisivos. 

No entanfll, tais trabalhos mereceriam a aten
ção dos governantes, pois não será inviável que, no 
"'":"'.' ....... i"'. ~Qst_oi·:~""' "''"':' ·po:::rn~!; prccuradas pelo ofi-

'.' •• , 1 

C€sta tr.!:·•.m8. ~eni;O ab~~dado algumas veZ~ 
" problema do campo. Alguma providência enérgica 
precisa ser assumida, e ainda não o foi adequada
mente, para impedir, de um lado, o êxodo do campo, 
e, de outro - corno se fosse um paradoxo -, para 
atender àqueles que, sem terras, querem se fixar e 
oroch szir no campo. - -

f•:dos :O ±"!l!!'S qt.e rel!am recursos para as 
soluções definitivas, mas não nos deve faltar a criati
vidade, que muitas vezes supre a carência de di
nheiro. Ainda recentemente, vimos como a criativi
dade encontrou instrumentos para amenizar o grave 
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problema das dívidas dos agricutores, sufocados 
pelos juros impossíveis de serem pagos. 

O estudo a que me refiro, patrocinado pela 
Associação Maranhense de Empresas de Obras 
Públicas, demonstra que, se cada Estado estimu
lasse, com investimentos públicos e privados, a 
criação de um núcleo agrícola de 50 mil hectares, 
o custo nacional do projeto corresponderia a cerca 
de 13 bilhões 830 mil dólaltls, duplicando o au
mento da produção brasileira de grãos. Assentaria 
33.750 empresas óu 3.375.000 famílias·, gerando 
18 milhões de empregos diretos e indiretos (na 
agricutura, indústria, comércio, construção civil e 
serviços). . 

Câlculos rnatemãticos, levantados pelo autor 
do trabalho, afirmam que tais núcleos iriam gerar re
ceitas em impostos federais, estadaais e municipais 

· num montante superior a 14 bilhões de dólares/ano, 
que se solnariam a cerca de 8 bilhões de dóla
resfano a serem arrecadados pela Previdência So
cial. 

Referindo-se especificamente ao meu Estado, 
escreve num trecho do seu estudo o engenheiro 
José Ribamar dos Santos Matlos: 

·o Maranhão, ootadamente, é um Es
tado de vocação agrícola As nossas' terras 
favorecem a cultura dos alimentos básicos 
graças ês disponibilidades hídricas e ao solo 
fértil. Parece-nos ter condições bastante se
melhantes às fecundas terras de Canaã, 
prometidas ao povo hebreu. • 

E, num outro trecho! 

"Vale aqú recordar uni pronunciamen
to do saudoso Governador Paulo Martins de 
Souza Ramos, no início de sua governança 
no Maranhão: •o Maranhão é um mendigo 
sentado em barras de ouro•. 

A conclusão do referido estudo registra as se
guintes considerações: 

"Na aluai fase de pobreza absoluta a 
que se encontra submetida a maior parte da 
população brasileira, tendo como principal 
agravante a contínua queda do nível de ren
da e do poder de compra da classe média, 
urge que se tomem prolf<dências imediatas e 
concretas para aurne· .laf a produção e a 
oferta de alimentos no País, o que é, a nos
so ver, a única forma viãvel de fazer baixar 
efetivamente, bem como manter estáveis, os 
preços dos produtos de primeira necessida
de: arroz, feijão, trigo, milho, soja, etc., que 

constituem o suporte da alimentação de 
nossa grande massa populacional. 

o modelo proposto de implantação ile 
Núcleos Agrícolas em diversos pontos do 
País vem ao encontro dessa grande aspira
ção nacional, que é ter o custo de alimenta
ção do orçamento doméstico consideravel
mente reduzido, a fim de sobrar algum re
curso para as outras atividades familiares 
também comuns a cada indivíduo, mas que 
são, infelizmente, privilégios de muito pou
cos brasHeiros. 

Nesse programa de investimento em 
infra.estrutura na zona rural, tão carente 
dessas ações, visa-se essencialmente levar 
ao homem do campo as condições mínimas 
necessãrias a uma vida coFidigna, evitando 
que ele se desloque para a grandes cida
des. Atualmente os investimentos governa
mentais nos grandes centros populacionais, 
para atender essas necessidades, n~o tem 
produzido grandes resultados, pois dévido à 
carência de empregos, a classe de trabalha
dores continua marginalizada e desiÍÍ!egra-
da do processo de crescimento e deSenvol
vimento econômico social. 

Distribuir "alimentos para saciar a 
fome é, sem dúvida, uma ação louvável, 
mas não combate a verdadeira causa, 
além de não garantir a seqüência e a con
tinuidade dessas ações. As causas é que 
devem ser solucionadas e, assim, os efei
tos serão sanados. Não é fácil. Mas vamos 
começar." 

Sr% e Srs. Senadores: 
Estudos como este, patrocinado pela Associa

ção Maranhense de Empresas de Obras Públicas, 
precisam merecer a atenção do governo federal. 
Não se devem subestimar as idéias e sugestões 
aventadas por profissionais q!Jalificados pelo fato de 
não pertencerem ao círculo oficial de técnicos ou por 
estarem longe dos centros de decisão. 

- Este o meu apelo, pedindo que conste deste 
meu discurso os itens de 1 a 12, constantes do tra
balho referido. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDISON LOBÃO EM SEU PRONUNCIA
MENTO 
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1- APRESENTAÇÃO· 

O estudo preliminar de planejamento e viabilização de núcleos agrícolas em todo o território nacional 
exposto neste trabalho é uma participação da ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DE EMPRESAS DE OBRAS 
PÚBLICAS- AMEOP. Tem como objetívo sugerir uma politica de crescimento económico visando solucionar 
os problemas sociais, ·tendo como principio básico o desenvolvimento agrícola, consolidando, principalmen
te, a produção de alimentos dos seres humanos. 

A intenção dd'te projeto é simples e despretensiosa. Sugere aos governantes e setores privados a 
implantação de núclecs agrícolas com a fixação na terra produtiva da força de trabalho especialmente 
voHada ao incremento do produto alimentar e ao desenvolvimento de ações económicas e sociais. 

Estamos próximos dá fronteira que marca o inicio do terceiro milénio. É necessária a unificação e a 
preparação dos meios e instrumentos que nos possam oferecer condições que assegurem um novo tempo: 
É importante despertar a convicção do desenvolvimento, analisar os meios que se· reclamam. É tempo de 
fomentar uma consciência para as transformações esperadas. 

É cabível citar o exemplo tle José, Primeiro Ministro do Egijo no tempo do rei Faraó, estimulando e, 
certamente, dobrando a produção agrícola do seu império nos sete anos que lhe ensejaram as condições 
favoráveis, suprindo a escasseZ dos próximos sete anos subsequentes quando a situação, admitia, lhe seria 
desfavorável. 

Foi em razão dessa previsão que põde assegurar o sustento e a tranquilídad7 para seu povo. 

O Maranhão, notadamente, é um Estado de vocação agrícola. As nossas terras favorecem a cuHura 
dos alimentos básicos graças ás disponibilidades hídricas e ao solo fértil. Parece-nos ter condições bastan
te semelhantes ás fecundas terras de Canaã, prometidas ao povo hebreu. 

Este trabalho não expõe novidade, mas é uma sugestão ás autoridades constituídas, alertando para 
a gravidade do momento e objetívan-do a adoção de medidas preventivas com vista ao futuro. 

Vale aqui recordar um pronunciamento do saudoso Governador Paulo Martins de Souza Ramos, no 
inicio de sua govemança no Maranhão: "O Maranhão é um mendigo sentado em barras de ouro". 

Passado todos esses anos, perdura um Estado pobre e terras ricas desafiando a sapiência das auto
ridades. Continuamos indolentemente estáticos, presos a ações de pouca monta, deixando quase totalmen
te á margeiT! !IS prqpicías GO~dições.Çe a~nço no campo _agrícola. Os problemas sócio-económicos agra- · 
vam-se com as populações agrícolas abandonando o campo, fazendo acontecer um verdadeiro êxodo rural 
onde uma grande massa de trabalhadores tenta, sistematicamente, conseguir nos grandes centros urbanos 
os meios para sobrevivência. gerando, com isso, mais indigência. 

É evidente que esse aspedo é preocupante e requer do Estado medidas capazes de aHerar os rumos 
dos fatos. 

O homem do campo precisa desfrutar, no seu meio ambiente, das condições minímas de vida, deven
do-lhe ser assegurado habitabilidade saudável com educação, saúde e bem estar social. A falta desses 
meios de vida é que tem sido a razão maior para o abandono do campo, para o seu deslocamento compul
sivo de tentar encontrar nas grandes cidades uma nova vida, acabando por ingressar no desemprego, na 
mendicância, no uso de drogas e na hipótese menos prejudicial que é o comércio informal da nossa econo
mia. 

2- RAZÕES SOCIAIS 

A implantação de núcleos agrícolas favorecerá melhores condições d'!' vídae solução dos proble
mas de ordem social: crianças de ruas, desnutridas. doentes, mal vestidas, descalças, fora das escolas, 



224 ANAIS DO SENADO FEDERAL Jane® de 1996 

ocupando espaços que as levam à medicãncia simples e direta, à vida em palafitas em condições sub
humanas, numa patética amostragem do desespero, sem futuro. São crianças que se encaminham 
facilmente ao uso dos tóxicos, das práticas criminais, enfim, crianças vitimadas pelo abandono. 

Quais as causas dessa miserável situação? Na maioria das vezes esse estado é produto de uma 
situação provocada pelo êxodo rural. 

É como ·neutralizar a ampliação dessa situação e conseguir a recuperação desses menores? 
Fixa11do-os com suas famílias nos núcleos agrícolas, assegurando-lhes educação, habitação, saúde e 
trabalho para os pais, com a agricultura como meio de sustentação pela comercialização da produção, 
já que os outros mercados de empregos, além de escassos, são privOégios das populações mais favorecidas 
das grandes cidades. 

As idéias que se completFtm neste trabalho favorecem ª família do ruralista, evitando que, deixando 
a terra produtora pela falia de uma atividade lucrativa agrícola, se desloque para as grandes cidades 
numa aventura sem futuro e incerta. O remanejamento, repetindo Moisés, quando retirou o povo hebreu 
do Egito libertando-o da. escravidão e da tniséria para fixá-lo nas terras férteis de Canaã, seria retotrar 
o homem do campo, vitima dõ fluxo migratório aventureiro, espo(ltaneamente à' zona rural, estimulado Jl.O!:.._ 
novas condições de trabalho. ___ 

No modelo aqui exposto, as questões de reforma agrária, objeto de tantos conflitos, certamente' 
serão solucionadas, pacificamente, pois, além de proporcionar terras para fins agrícolas oferecerá, com 
a implantação da infra-estrutura dos núcleos agrícolas (estradas, energia, escolas, postos médicos,· 
habitação, água, transporte, etc.), todas ãs condições para assen.\'!mento de famílias elou pequenas 
~~= -

- . 

Vamos combater cau·sas para alcançarmos ·soluÇõeS: defliiítivas e duradquras. 

Devemos ensinar a pescar. E não somente doar o peixe. 

3 - OBJETIVOS 

.-.-
·~ O principal objetivó do plano é a minimização dos problemas de ordem social com a fixação do 

homem de forma adequada no campo, com a adoção de providências que desestimulem as migrações 
para as grandes cidades, ao mesmo tempo que proporcione meios estimulantes para o desenvolvimento 
auto-Sustentável dos núcTeõs agrícolas. 

A abertura de núcleos para exploração agrícola determinará um crescente número de vantagens. 

A idéia básica.é a produção estimulada de grãos, destinada à alimentação do mercado consumidor 
pelas diferentes fontes produtoras de grãos, aprofundando-se a fronteira agrícola do Estado. -·-

.. ----A produção brasileira de grãos, estcocionada há anos no patamar de 60 a 70 milhões de toneladas, 
é hoje insignificante para um país com a dimensão territorial do eiasií;Com seu potencial e seus recursos 
hídricos. 

A vitalização desses propósitos estimulará outras conquistas, advindo, via de consequência, o 
pleno desenvolvimento, q comércio ampliará e estenderá seu horizonte, gerando novos empregos diretos 
e indiretos nos diferentes níveis de ocupação. Ocorrerá o aumento considerável do PIB (Produto Interno 
Bruto) para o qual a agricultura contribui com menos de 10%, cuja prodiJçãO "per capita" é uma das mais 
baixas do planeta (500 Kglhabitante). A arrecadação tributária fortalecida ensejando os meios do retomo 
em benefícios a todos. É o processo de tonificação da riqueza. 

Temos todas as condições de ser o celeiro do mundo e saciar a fome de milhões de brasileiros 
em situações miseráveis. · 
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A produção gera, além dos benefícios aqueles que produzem, a indústria de lransfonnação e 
beneficiamento rias própria$ regiões produtoras. 

A produção elaborada com a fixação dos núcleos agrícolas sistematiza o ganho da classe menos 
favorecida, estimula o combate à inflação, reduz o "deficif' público, o desemprego, ~ miséria e a fome. 

Os governos deveriam reciclar as suas ações no rumo do desenvolvimento agrícola, do qual muito 
se fala e pouco se faz. Necessitamos de petróleo, minérios, veículos, aviões, maquinas, etc. Mas todos 
esses produtos e ~ns não são imprescindíveis para a sobrevivéncia humana, que só depende de 
alimentação. -

Desejamos, com esta singela contribuiÇão, não somente produzir através da agricultura, que é a 
atividade bãsica do desenvolvimento, mas, principalmente, integrar o homem no processo econômico
social do nosso pais, evitando os graves problemas sociais, sobre cujos gastos o governo dispende 
somas relevantes, sem solucionar as verdadeiras causas. 

Vamos produzir alimentos para a tranquilidade e a paz social da nossa nação. 

4 - ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO 

Os Núcleos serão localizados em terras devolutas escolhidas pelos órgaos ligados à agricultura, 
de preferência nas proximidades dos rios ou seus afluentes. 

Como nao existem terras disponíveis ãs margens das nossas rodovias municipais, estaduaiS e 
federais -pois antes das es!radas serem construídas, ainda na fase de topografia, jã os invasores e 
especuladores se apossam dessas ãreas - a nossa estratégia para a implantação desses núcleos 
consiste na abertura de estradas. partindo de uma rodovia existente { municipal, estadual ou federal) em 
busca de ãreas disponíveis, sem conflitos e sem necessidade de desapropriação, até encontrar-se regi
ões propicias à implantação dos Núcleos (vide des. 111 ). 

Inicialmente consideramos, para implantação de cada Núcleo, uma ãrea de terra com cerca de 
50.000 ha (médios - Núcleos), podendo tal ãrea, dependendo das condições de cada localização, bem 
como da conveniência e da disponibilidade da região escolhida, ser de dimensões menores {micro -
Núcleos) ou maiores {mega - Núcleos). 

Nessas áreas serão assentadas pequenas empresas agricolas que ·poderão dispor de glebas de 
terraS na faixa de 500 a 2.000 ha e/ou pequenos produtores (famílias) com glebas de 5 a 20 ha. Essas 
glebas serão cedidas na forma de comodato oneroso ou cessão de compra e venda para fins agrícolas, 
vedada a utilização para a pecuãria ou outros fins. -

Estamos prevendo no estudo o cultivo da agricultura pelo sistema convencional, adotaJo principal
mente no norte e nordeste do nosso pais, evitando-se, entretanto, as queimadas. Para o preparo do solo, 
o agricultor alugará o equipamento nas companhias· Estaduais de Mecanização Agrícola ou mesmo 
empresas privadas do ramo, as quais poderão estabelecerem-se nos próprios Núcleos. 

Quanto à questão da utilização de irrigação quando necessário ou para obter produção permanente 
da cultura escolhida. o sistema irrigável estã contemplado no nosso estudo. até porque estamos suge
rindo, quando da escolha da ãrea para implantação dos Núcleos, que seja de preferência adjacente a 
um rio ou afluente, a fim de servir tanto ãs necessidades naturais dos Núcleos como também às ativi
dades agrícc'"5. Deve-se, no entanto. examinar se os custos I beneficies compensarão ·os investimentos 
necessãrios a adoção dos sistemas irrigaveis utilizados normalmente na agricultura. Cada região. portan- __ 
to, merece um estudq específico e aprofundado. -
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5 • INFRA - ESTRUTURA BÁSICA 

Escolhida e delimitada a área, após a abertura da estrada inicial com objetivo eminentemente 
agrícola, partiremos para execução da infra-estrutura básica (vide desenho 212) que contará com as 
condições mínimas necessârías ao início das atívidades agrícolas, estabelecendo para cada Núcleo ( de 
50.000 ha) a seguinte infra-estrutura: 

DISCRIMINAÇ0ES 
1 - Edificações 

- Posto Fiscal 
-Armazéns 
- Companhia de Mecanização 

Agrícola (escritório) ~ 
- Agência Banco do Brasil 
- Agência Banco do Estado 
- Emater (escritõrío) 
- Terminal Rodoviário 
- Jardim de Infância 
- Pré-escolar 
" Escola 1° grau 
- Escola 2" grau 
- Escola Técnica Agrícola 
- Unidade de Saúde 
- Ginásio de Esportes 
- Habitações Populares 

2- Estradas 
- Estradas Estaduais 
- Estradas Vicinais· 

3 - Eletrificação 
- Rede de alta tensão 
- Rede de baixa tensão 

4 - Saneamento 
- Sistema de rede de água simplificada 
- Sistema de esgoto (fossa sê plica individuais) 
- Reservatõrios 
: Sistema de captação 
- Sistema de tratamento 

QUANTIDADES 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 

50 Km 
100 Km 

100 Km 
100 Km 

1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 
1 unidade 

ÁREAS 

500 m• 
5.000 m• 

300 m• 
250 m• 
250 m• 
300 m• 

1.000 m• 
1.400 m• 
1.000 m2 

1.200 m• 
1.800 m• 
4.000 m' 
2.000 m• 
1.000 m• 

10.000 m• 
TOTAL 30.000 m' 

Com a implantação dessa infra-estrutura o homem rural contará com as condições mínimas neces-
sárías para desenvolver seu trabalho condignamente qu<ll seja habitação saudável, assistência médico
hospitalar, escolas para os seus filhos, (pré-escolar. escolas de 1°/2° grau e escola técnica agrícola), 
energi3, água potável, transporte e lazer, o que o integrará ao processo de desenvolvimento econômico 
do país, fiXando-o no campo e evitando que emigre para os grandes centros populacionais, aliviando 
assim a sobrecarga dessas cidades e reduzindo, por conseguinte, os graves problemas sociais urbanos. 
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6· • CUSTOS E PRODUÇÃO 

Os custos para implantação da infr.HlStrutura básica inicial de cada núcleo agrfcola (de 50.000 ha), 
por Estado e nacionalmente, segue discriminado abaixo em moeda americana (dólar) para possibilitar 
sempre a atualização dos valores estimados, bem como as produçOes agrícolas geradas. ,. 

CUSTO DE CADA NÚCLEO AGRÍCOLA (50.000 ha) 

1 - DESMATAMENTO 800.000 nt' X 0,30 

2 -RODOVIAS 
2.1 - Estaduais 50 Km X 60.000,00 
2.2 - Vicinais 100 Km X 30.000,00 

-~if:,ci..ÇÃo 
~ 

3 
3.1 - Rede de altá tensão 100 Km X 10.000,00 
3.2 - Rede .de baixa tensão 100 Km X 20.000,00 

4 - EDIFICAÇÕES 30.000 nt' X 300,00 

5 - SANEAMENTO 
5.1 - Sistema rede água vb 
5.2 - Sistema esgoto vb 
5.3 - Reservatório vb 
5.4 - Sistema captação vb 
5.5 - Sistema tratamento vb 

6 - PROJETOS vb 

7 -EVENTUAIS vb 

TbTAL US$ 

CUSTO ESTADUAL 
25 Núclem; x US$ 20.490.000,00 = US$ 512.250.000,00 

CUSTO NACIONAL 
27 Estados x US$ 512.250.000,00 = US$ 13.830.750.000,00 

PRODUÇÃO OE CADA NÚCLEO AGRíCOLA (50.000 ha) 
50.000 ha x 2 Ilha/ano = 100.000 !fano de grãos 

PRODUÇÃO ESTADUAL 
25 Núcleos x 100.000 !fano = 2.500.000 !fano de grãos 

PRODUÇÃO NACIONAL 
27 Estados x 2.500.000 !fano = 67.500.000 !fano .de grãos 

US$ 

= 240.000,00 

= 3.000.000,00 
- 3.000.000,00 

= 1.000.000,00 
= 2.000.000,00 

= 9.000.000,00 

= 500.000,00 
= 250.000,00 
= 150.000,00 
= 200.000,00 
= 150.000,00 

= 800.000,00 

= 200.000,00 

20.490.000,00 

Cada Núcleo Agrícola de (50.000 ha) poderá produzir, na sua fase inicial de atividades, cerca de 
100.000 t/ano de grãos. E se implantarmos 25 {vinte e cinco) núcleos, ou equivalente, em cada Estado, 
teremos uma produção nacional de cerca de 67.500.000 !fano de grãos, dobrando praticamente a aluai 
safra brasileira. O custo desse investimento em todo o Brasil é deUS$ 13.830.750.000,00 gerando cerca 
de 18.000.000 de empregos diretos e indiretos, distribuídos entre agricultura, indústria, construção civil, 
comércio e serviços. - - -
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7- RECURSOS 

Os recursoS para implantação da infra.estrutura básica desses núcleos poderão ser viabilizados 
parte através do redirecionamento das wrbas destinadas a educação e saúde, obeclecendo naturalmente 
ao âmbito de apficação de cada um, t>em como dos programas ofic:iais do bem estar social, ensejando 
incentivar a fixação do homem no campo e o retomo das populações imigrantes urbanas, motivado pelas 
novas condições de trabalho e de perspectivas de vida oferecidas nas zonas rurais. 

Para o financiamento das habitações populares previstas para moradias dos agricultores e suas 
famílias, poderão ser ap1'011eitadas as linhas de financiamentos do Governo para habitação de baixa 
renda, reclitecionando a aplicação nas zonas rurais agrícolas. 

k;. ações de saúde· desses núcleos, inicialmente com a implantação de posto de assistência 
mêdica (Unidade de Saúde), serão praticamente preventivas, admitindo-se que os agricultores e filhos 
residindo em moradia saudável e-com alimentação adequada não hão de contrair doenças, com exceção 
das de origem endémica. Os recursOs redirecionados para· as zonas rurais, além de mais proveitosos e 
a custoS reduzidos, contribuirão sensivelmente para melhoria da saúde da nossa população e terão 
retornos mais produtivos. 

Para a implantação de Jardim de Infância, Pré-Escolar, Escolas d~ 1" e 2" Grau e Escolas Técnicas 
Agrícolas, os recursos poderão ser obtidos através das instituições financeiras nacionais e intemaciO!laiS 
de financiamento se não houver possibilidade de redirecionar as verbas provenientes das dotaps 
orçamentárias estaduais e federais para as zonas rurais, já que grande parte desses recursos ,são 
comprometidos•com ações para provimento do Ensino Básico.· ' 

Energia elétrica, sistema de abastecimento d'água, esgoto e telefonia serão implantados pelas 
concessionárias de serviços públicos que receberão dÓS usuários· por e5ses serviços e que naturalmente 
contam com linhas de financiamento de instituições financeiras nacionais e internacionais apoiadas pêlo 
sistema Eletrobrás, Telebrás e de Água e Esgoto. 

Para implantação das rodovias estaduais e vicinais poderão ser captados recursos do BIRD (Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento} e/ou do BID (Banco Mundial}, além dos recursos 
próprios dos governos estaduais, e federal. 

Esporte e Lazer devem ser objeto de ações dos programas governamentais do BEM ESTAR 
SOCIAL com implantação da infra..estrutura básica, cujos reflexos logo se farão sentir ao serem aliviadas 
as tensões sociais dos grandes centros urbanos, pela diminuição do fluxo migratório com a fixação do 
homem no campo. 

Poderão ser captados recursos das receitas provenientes da comercialização das glebas de terras, 
que serão cedidas através de comodato oneroso ou cessão de compra e venda. 

Como os recursos eXistentes para viabilização desses programas são escassos, devido aos gran
des gastos do governo nas zonas urbanas, sem quase nenhum retomo, porque alimenta um círculo 
vicioso sem integrar o beneficiado no sistema económico-social, sugerimos criar um Fundo de Desenvol
vimento Rural (F.D.R.},contínuo, com a captação obrigatória de 0,25% de todas as movimentações · 
financeiras, a serem devolvidas após S. (cinco) anos corrigidas, objetivando o financiamento dos inves
timentos e das atividades agricolas desses Núcleos. Se essa opção for possível estarão garantidos os 
recursos para o desenvolvimento das zonas rurais, com reflexo global, beneficiando, dessa forma, as 
ações govemame··,tais para habitação, saúde, educação, emprego, transporte, produção e reforma agrá
ria. Evita-se assim que essa modaiidade de captação financeira retome como tributo (desgastante e 
intolerável), cujo de>tino seiia apenas para combater um efeito isolado e enriquecer os aproveitadores. 
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8 • VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA 

Além dos objetivos sociais e do desenvolvimento econômico já enfocados, os recursos que forem 
aplicados na infra-estrutura básicà. desses núcleos agrícolas -terão seu retomo financeiro assegurado 
através do incremen!G' dos impostos recolhidos. Considerando a produção agrícola comercializada, incidindo 
apenas o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), o retomo financeiro somente nesse 
tributo, de competência dos Estados, poderá 5er viabilizado da seguinte maneira, conforme demonstrativo 
abaixo: --

1 - CÁLCULO POR CADA NÚCLEO AGR[COLA (50.000 ha) 
- Área a ser cultivada 
- Produção média anual 
- Preço médio do grão 
- Produção anual: 50.000"'ha x 2.0 !lha/ano = 
- :Vo;~lor da produção anual: 100.000 tlano x 500,00 = 
- Imposto a ser arrecadado em ICMS por ano: US$ 50.000.000,00 x 15% 

50.000 ha 
2,0 !lha/ano 

US$ 500,00 1t 
100.000 t/ano 

US$ 50.000.000,00 
US$ 7.500.000,00 

Diante desses cálculos podemos afirmar que, praticamente em 3 (três) anos de atividade de cada
núcleo agrícola, o imposto arrecadado somente em ICMS compensará o investimento sem considerar a 
geração de outros impostos. Quando parte dessa produção agrícola for industrializada- ocasião em que 
será aplicado IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o I.R. (Imposto de Renda) de competência 
do Governo Federal, este último imposto incidindo em todas as fases produtivas, com a efetiva partici-
pação nessa arrecadação dos Estado e Municípios através dos Fundos de Participação - essa receita· 
crescerá consideravelmente. · -

Serão Substancialmente fortalecidas as contribuições previdênciárias, aumentando, em consequên
cia, os benefícios sociais inerentes aos trabalhadores, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (F.G. T.S), que poderá ser utilizado nos financiamentos habitacionais de baixa renda, hoje tão 
exauridos e carentes. 

9 - CRÉDITO AGRÍCOLA 

Atualmente as linhas de créditos dos bancos oficiais e privados mostram-se bastante escassas 
para os investimentos de formação do campo agrícola, compreendendo desmatamento, leiramento, to
pografia, cercas, poço artesiano e aquisição de maquinário e equipamentoS. Hoje a linha de crédito de 
maior possibilidade de acesso são as concessões para aquisição de máquinas e equipamentos que 
contam com a linha especifica do Finame Rural. Sugerimos. portanto, para reforçar o financiamento 
dessas atividades, a utilização dos Fundos de Pensão das Estatais, .por tratar-se de investimentos 
reversíveis. com retomo garantido, não prejudicando assim a estabilidade financeira desses fundos. 

Na atividade agricola propriamente dita, que compreende _ plantio; conservação e colheita bem 
como a comercialização, existem atualmente apenas os recursos· do Tesouro Nacional e dos bancos 
oficiais. Estamos certos que esses créditos são insuficient~ para o programa, por isso sugerimos tam-C 
bêm a utilização dos Fundos de Pensão das EstataiS. Para que o produtor não seja penalizado com os 
reflexos da inflação, deve ser adotado, para a comercialização. o financiamento pelo sistema de equiva-
lência de produtos, hoje já largamente utilizado pelo Banco do Brasil. · 
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Se for viabilizado a criação do Fundo de Desenvolvimento Rural (F.O.R.}. sugerido no capitulo 
7(recursos) deste estudo, haverá a possibilidade de reforço de crédito, também, para financiamento das 
atividades agrícolas desses núcleos. 

10 ·• VANTAGENS 

... 

A implantação dos núcleos··agricolas, conforme as idéias aqui expostas, ·oferece as seguintes 
vantagens: 

1 - FIXação das populações nas zonas rurais, evitando que estas se desloquem para as grandes 
cidades, agravando os problemas de desemprego, habitaÇão, saúde e educaçãÓ e sobretudo a 
mendicãncia, as práticas criminais e uso de tóxicos. 

2 - Geração de empregos condignos e produtivos, com perspectivas de futuro, aos menos favoreci
dos pela educação, de progredirem na vida e proporcionarem assistência aos seus fami~ares. 

~ 
~ .. 
c. 

· 3 - Incremento da produção agrícola, que é a matéria-prima para o desenvolvimento da indÚ!!II'ia e 
do comércio, aumentando assim a oferta dos gêneros alimentícios. · 

4 - Aumento relevante do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

5 - Aumento da Receita Tributaria dos .governos municipais, estaduais e federais, permitindo maiores 
investimentos públicos. 

6 - Melhoria considerável das atividades da construção civil, inicialmente com a execução da infra
estrutura· bãsica dos núcleos. e, posteriormente, em consequência do desenvolvimento dos demais 
se tores de nossa economia. 

7 - Incentivo a outras atividades de serviços auxiliares ao desenvolvimento econômico e social, com -
geração de empregos de nível médio e superior. 

11 • RESULTADOS 

Considerando que em cada Estado da Federação sejam implantados 25 (vinte e cinco) núcleos 
agrii:olas de 50.000 ha, temos os s"'guintes resultados em todo território nacional: 

1 - Aumento da produção de grãos ... 67.500.000 t/ano 
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2 - Geração de empregos díretos e índíretos distribuído entre agricultura, 

indústria, comércio, construção civil e serviços. . .. 18.000.000 empregos 
' 

3 - Receita mínima em impostos federais, estaduais e municipais. • 

I. P.l (Federal) 
I.R (Federal) 
I.C.M.S (Estadual) 
I.S.S.Q.N (Mtmícípal) 

4 - Contribuições mínimas Prevídencíárias e Sociais 

I.N.S.S e outros 
F.G.T.S 

5 - Assentamentos 

US$ 3.121.875.000,00 fano 
US$ 3.395.315.000,00 fano 
US$ 5.062.500.000,00 fano 
US$ 2.472.903.750,00 fano 

Total US$ 14.052.593.750,00/ano 

US$ 6.220.800.000,00 fano 
US$ 1.728.000.000,00 fano 

Total US$ 7 .948.800.000,00/ano 

33.750 empresas ou 3.375.000 famílias 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atual fase de pobreza absoluta em que se encontra submetida a maior parte da população 
brasileira, tendo como principal agravante a cóntinua queda do nível de renda e do poder de compra da 
classe média, urge que se tome providências imediatas e concretas para aumentar a produção e a oferta 
de alimentos no país, o que é, ao nosso ver, a única forma .viável de fazer baixar efetivamente, bem como 
manter estáveis, os preços dos produtos de primeira necessidade: arroz. feijão, trigo, milho, soja, etc, que 
constituem o suporte da alimentação de nossa grande massa populacional. 

O modelo proposto de implantação de Núcleos Agrícolas em diversos pontos do país, vem ao 
encontro dessa grande aspiração nacional, que é ter o custo de alimentação do orçamento doméstico 
consideravelmente reduzido, a fim de sobrar algum recurso para as outras atividades familiares também 
comuns, a cada indivíduo, mas que são, infelizmente, privilégios de muito poucos brasileiros . 

.Nesse programa de investimento em infra-estrutura na zona rural, tão carente dessas ações, visa
se essencialmente levar ao homem do campo as condições minímas necessárias a uma vida condigna, 
evitando que ele se desloque para as grandes cidades .. Atualmente os investimentos governamentais nos 
grandes centros populacionais, para atender essas necessidades, não tem produzido grandes resultados, 
pois devido à carência de empregos, a classe de trabalhadores contínua marginalizada e desintegrada 
do processo de crescimento e desenvolvimento econômíco social. 

Distribuir alimentos para saciar a fome é, sem dúvida, uma ação louvável, mas não combate a 
verdadeira causa, além de não garantir a sequência e a continuidade dessas ações. 

As causas é que devem ser solucionadas e assim os efeitos serão sanados. 

Não é fácil. Mas vamos começar. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Jírior) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encenar os traba
lhos, designando para a sessão deliberativa ordinária 
a realizar-se amanhã às 14h30min, a segúnte 

ORDEM DO DIA 
1 44 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 132, DE 1995 
Discussão, em turno único, do Projeto de Re

solução nº- 132, de 1995 (apresenlado pela Comis
são de Assuntos Económicos, como conclusão do 
Parecer rf' 847, de 1995), que autoriza a Prefeilua 
do Município de São Paulo a emitir, mediante ofertas 
p(blicas, Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio-LFTMISP, destinadas ao giro di! dív.ida mobiliária 
do MuniciP.io vencível. no 12. semestre de 1996. 

2 
MENSAGEM ~299, DE 1995 . 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Disct ssão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem rf' 299, de 1995 (rf' 954195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do. Se
nhor RAPHAa VALENTINO SOBRINHO, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomala, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Panamá 

3 
MENSAGEM N"o305, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem rf' 305, de 1995 (I"P- 972195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da RepúbrK:a 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor JOSÉ JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diploma
la, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Romêrüa. 

4 
MENSAGEM ~313, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disct ISSão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem no. 313, de 1995 (n" 990195, na 
origem), pela qual.o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor HELDER MARTlNS DE MORAES, Ministro de 
Segunda Crasse da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Libéria, cumulativamente com a de 
Erroaixador do Brasil junto à República de Gana. 

5 
MENSAGEM ~320. DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº- 320, de ·1995 (I"P- 1.041195, na 
origem). pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor HELDER MARTINS DE MORAES, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Serra Leoa, cumúalivamente com a 
de Embaixador do Brasil junto à ReplbfiCa de Gana. 

6 
MENSAGEMN"321, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem nº- 321, de 1995 (nº- 1.040195, na 
origem), pela. qual o Senhor Presidente da R~ica 
submete à deliMração do Senado o nome âo Se
nhor ROBERTC DE ABREU CRUZ, Ministro 'de Se
gunda Classe da Carreira de Oiplomala, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Santa 
Lúcia, cunulativarnente com a de Embaixador do 
Brasil juniD à República do Suriname. 

7 
, MENSAGEM N"396, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missao Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n'> 396, de 1995 (n'> 1.360195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor LUIZ AUGUSTO SAINT -BRISSON DE ARAú
JO CASTRO, Ministro de Primeira Classe da Carrei
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República Oriental do Uruguai. 
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8 
MENSAGEM N!!-397, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missao Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecerda Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n"397, de 1995 (n" 1.361/95, na 
origem), pela qual o SeQhOr Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor CARLOS ANTONIO BETTENCOURT BUENO, 
Ministro de Primeira Classe da Garreijá de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
na Irlanda. 

I- PROPOSIÇOES QUE DEVERÃO CONSTAR DA 
ORDEM DO DIA DOS TR~S DIAS ÚTEIS 

SUBSEQOENTES 
(Arl 170~ § ~. c, do Regimento Interno) 
Dia 17.1.96, quarta-feira, às 14h 30min: 
Sessão não deliberaliva. 
Dia 18.1.96, quinta-feira, às 14h 30min: 
Sessão não deliberaliva. 
Dia 19.1.96, sexta-feira, às 9 horas: 
Sessão não deliberaliva. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está en

cerrada a sessão. 

(Levanta-se as.~ U&o/ia'in.) 

Ata da 6 ª-Sessão Deliberativa Ordinária 
em 16 de janeiro de 1996 

1ª- Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Renan Ca/heiros 

Levy Dias e José Eduardo Outra 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
T ávola - Bello Parga - Benedita da Silva - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Gooiinho Jorge - Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo S~ficy- Élcio ~ 
vares- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Er
nandes Amorim - Esperidião Amin .- Fernando Be
zerra - Raviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo 
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto L.u:ena- Íris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França- JoãO Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Fogaça - JoSé lgnácio Feiieira- José Roberto ArJu. 
da - José Sarney -- Júlio Campos - Jénia Marise -
Laura Campos - Levy Dias - L.u:idio Portella - Lú
cio Alcântara- Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Olivei
ra - Marina Silva- Marluce Pinto - Mauro Miranda
Nabor Júnior- Onofre Qt.inan- Osmar Dias- Pedro 
Piva - -PedrO Simon - Ramez Tebet- Renan Ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Rome
ro Jucá - Romeu T uma - Ronaldo Cunha Lima -

Sebastião Rocha - T eotõnio Vilela Filho - Valmir 
Carrpelo - VilsOO i<feinwng - Waldecl< Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filhoj - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 7 4 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Ira~ 
balhos. 

O Sr. I" Secretário em exercício, Senador Er
nandes Amorim, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: . 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 277195, de 17 de dezembro de 1995, do se
cretáiio-Geral da Presidência da RepúbliCa, referen

te ao Requerimento n2 1.235, de 1995, de informa
ções, do Senador Emandes Amorim. 

N2 403/95, de 14 de dezembro de 1995, do Mi-
-nlstro do Trabalho, referente ao Requerimento n2:. 
1.457, de 1995, de informações, do Senador João-o 
Rocha -- - -
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N<> 41 0195. de 20 de dezembro de 1995, do Mi
nistro do Trabalho, referente ao Requerimento n2 
1.475, de 1995, de informações, do Senador João 
Rocha 

N!> 588!95, de 19 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Indústria, do Comércio e do Turismo, reis
rente ao Requerimento n" 1.488, de 1995, de infc: 
mações, do Senador Freitas l':j.eto. . 

Nº- 1.150/95, de 13 de dezembro de 1995, -óo 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 
1.382, de 1995, de infonnações, do Senador Gilber
to Miranda 

Nº- 1.151195, de 13 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 
1.363, de 1995, de informações, do Senador João 
Rocna ~ 

N" 1.152/95, de 13 de dezembro de 1995 do 
Ministro dà Fazenda, referente ao RequerímenÚ> n2 
1.340, de 1995, de informações, do Senador Lauro 
Campos. . ... 

N" 1.154/95, de 13 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 
1.410, de 1995, de infonnações, da Senadora Marlu-
cePinto. · 

N!> 1.155195, de 13 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 
1.425, de 1995, de informações, do Senador Pedro 
Simon. 

N!> 1.156/95: de 13 de dezembro de 1 'l95, de 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n' 
1.336, de 1995, de informações, do Senador Eman
desAmorim. 

N!?. 1.968195, de 13 de dezembro de 1995, de 
Ministro da Justiça, referente ao Requerimento n! 
1.460, de 1995, de informações, do Senador Joãc 
Rocha 

N!?. 22196, de 1 O de janeiro de 1996, do Minis 
tro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 1.498 
de 1995, de informações, do Senador Emandes 
Amorim 

As informações foram enCaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimec :os vão aoArquivo. 

Nº- 1.153/95, de "" de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 
1.400, de 1995, de informações, da Senadora Júnia 
Marise. 

As informações parciais foram encami
nhadas, em cópia, à requerente. 

O requerimento aguardarã as informa
ÇÕes complementares na Secretaria-Geral 
da Mesa 

• OFÍCIO 

OE SECRETÁRIO OE ESTADO 

N° 549/95, de 19 de dezembro de 1995, do Se
cretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, referente ao Requerimento n" 1 .468, de 
1995, de informações, do Senador João Rocha 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1" Secretário em exercí
cio, Senador Emendes Amorim. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUIÇÃO 
~2,DE 1996 

Altera o § 4" do art. 18 da Constitui
ção Federal, e acrescenta dois parágra
fos ao mesmo artigo. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex10 
constitucional: 

Art. 1" O § 4" do art. 18 da Consti!Üição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18. . .............. -·-·----.. ·--
§ 4!?. A criação, a incorporação, a fusão 

e o desmembramento dos Municípios pre
servarão a continuidade e a unidade históri
co-cultural do ambiente urbano, far-se-ão 
por lei estadual, obedecidos os requisitos 
previstos em lei federal, e dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às 
pulações dos Municípios envolvidos." 

Art. 22 O art. 18 da Constituição Federal p< 
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 18 ............ - .................... _. 
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§ 5" O plebiscito de que trata o p 
grafo anterior só será realizado se es1 
técnico e minucioso de comissão forrn 
pelos municípios interessados concluir 1 
relevância e necessidade da rneá!da 

§ 62 A comissão referida no parág 
anterior deverá ser constituída por pess 
de reputação ifobada e com notório saber 
áreas de DireitÕ, Economia e Engenharia" 

Justificação 

A iniciativa que ora apresentamos tem por 
jetivo coibir os abusos crescentes que se têm vc 
cado com relação à criação de novos Município: 
preceito constitucional em vigor, da forma corno • 
redigido, permite uma liberdade excessiva quan 
questão em pauta. conduzindo a !lue as rearas e 
belecidas petas constituições estaduais sejam 

· demais fàcilitadoras para a fomiação de nó?a5 c 
des. Por essa razão, julgamos mais conveniente 
lei federal discipline a matéria, ao mesmo tempo 
que resolvemos acrescentar dois parágrafos ao 
go 18 da Constituição. com vistas a exigir maior 
ponsabilidade e Usura no trato de institulll tão S• 
Afinal de contas, é o Erário Público que es1á 
causa. e. portanto, deve ser preservado de quak 
abuso por parte daqueles que tencionem fundar 
nicípios coril finalidades meramente eleitoreiras • 
teresses abstrusos. 

Cremos que a preseirte medida. se aprov: 
estarã afinada com a salutar tendência que c 
vez mais se verifica no sentido de preservar o 
souro Nacional e, assim, contribuir para o ale;; 
da austeridade econõmica de que nosso País 
to está a necessitar. Dessa forma, esperamo~ 
nossos ilustres pares a aprovação da presente 
posta 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1.99 
Bernardo C3bral - Jefferson Peres - Leo 
Quintanilha -José lgnácio- José Roberto A 
ela -Romero Jucá - Nabor Júnior- Antonio 1 

los Valaclares - Romeu Tuma - Josaphat P. 
nho- Gerson Camata- Pedro Simon-Sebas 
Rocha - carlos Patrocínio - Junia Marise -
son Kleinubing - Joel de Hollancla - Valmir C 
pelo - Esperidião Amin - Benedita da Sil\ 
Freitas Neto - Huqo Napoleão - Humberto Ll 

na - Beni V eras - Roberto Requião - Osmar Dias 
- Eduardo Suplicy - Casildo Malclaner - Marina 
Silva. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A propqsta de emenda à ConstitUição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições espeCificas cons:: 
tantes d~s artigos ;.J54 e seguintes do Regimento ln
temo. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, devendo 
iniciar a sua tramitação em 15 de fevereiro próximo. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Er-
nandes Amorim. · 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 1, DE 1996 

Dispõe sobre o depósito legal das 
publicações de que trata. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 12 A Subsecretaria de Biblioteca é a depo

sitária legal das publicações editadas, reeditadas, 
reimpressas ou co-editadas pelo Senado Federal. 

Parágrafo único. As publicaÇÕes de que trata 
este artigo compreendem livros, folhetos, revistas, 
jornais, mapas. traduções. reimpressões, edições 
fac-similares e outros documentos registrados em 
qualquer suporte físico, inclusive em meio magnéti
co, excetuados os avulsos, os Anais do Senado Fe
deral. o Diário do Senado Federal e o Diário do Con
gresso Nacional. 

Ar!. 2º- Compete ao autor, editor ou produtor re
meter à Subsecretaria de Biblioteca seis exemplares 
de cada obra impressa. ou dois exemplares, se pro
duzida em meio magnético, no prazo de dez dias 
úteis contados da data de início da distribuição. 

Art. 32 A juizo da Subsecretaria de Biblioteca e 
mediante comunicado prévio do editor, a tiragem 
das publicações poderá ser ampiiada em até 50 (cin
qüénta) exemplares de obra impressa, para o aten
dimento do intercâmbio com outras institUiÇÕes. · ···· 

Art $ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 5" Revogam-se as disposiÇÕes em contrário. 

Justificação 

A Subsecretaria de Biblioteca. vinculada à Se
cretária de Documentação e Informação do Senado 
Federal, é um órgão com atribuiÇÕes regulamentares 



-· 

238 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

especificas. no que se refere a planejarnento, coor
denação e controle das atividades de informação 
vinculadas ao acervo bibliográfico da Casa 

À sua Seção de Seleção e Registro de Material 
Bibliográfico são atribuídas, como de sua competên
cia, dentre outras, a de "colaborar na autualização 
do Catálogo de Publicações Oficiais BraSileiras 
quanto às pl.blicações editadas pelo Senado Fede
ral" e a de "controlar as dupffcatas e manter inter
cãmbio desse material com outras bibliotecas". 

Observa-se, pois, que essa Subsecretaria se 
constitui na· depositária legal do material editado 
pela Instituição, embora inexista dispositivo normati
vo específico que obrigue seu municiamento, por 
parte do editor interno, do material necessário ao de
sempenho dessa atribuição. 

A presente propositura objetivõ!r, as;;im, conferir 
· o referido s)átus regulamentar à Subsecretaria de Bi

blioteca, ao mesmo tempo que estabelece um víncu
lo estreito entre o órgão e o editor, o autor ou o pro
dutor desse material, de modo a garantir uma perfei
ta harmonia entre o que aqui se produz e seu con
trole quanto à guarda junto ao acervo e à divulgãção 
interfnstitucional 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
Senador Lúcio Alcantara. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -O 
projeto de resolução-que acaba de ser lido terá sua 
tramitação iniciada em 15 de fevereiro próximo, 
quando ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis 
·a fim de receber emendas nos termos do art. 401, 
§1"-, do Regimento Interno. Find9 esse prazo, será 
despachado às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência recebeu o Oficio n" 58196, de 4 do cor
rente, do Presidente do Congresso do Equador, con
vidando o Presidente do Congresso Nacional para 
participar do Encontro dos Presidentes dos Parla
mentos Latino-Americanos, sobre o tema "Democra
cia e Integração", que será realizado em Quito, no 
período de 29 de fevereiro a 2 de março -próximo. 
(Diversos no- 4, de 1996) 

O expediente vai à Oomissão de Relaç:ões Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Ser.ador Bernardo Ca
bral, por vinte minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, dentre os vários 
aspectos da vida brasileira tenho demonstrado desta 

tribuna a preocupação com dois assuntos: o desper
dício e os recursos hídricos. 

Ainda ontem apresentei emenda constitucional 
sobre nova regulagletltação na criação de munici
pios brasileiros. Vale ressaltar: contra o desperdício 
de recursos públicos decorrentes da criação de Pre
féituras, Câmara de Vereadores e estruturas admi
nistrativas em municípios inviáveis economicamente. 

Hoje pela manhã compareci, na qualidade de 
membro, aos trabalhos da Supercomissão do Sivarn, 
que também vem questionando a aplicação de re
cursos pltllicos. E aqui, Sr, Presidente, não quero 
deter-me no episóõ10 nada agradável- não engrande
ce este Senado - ocorrido no selo daquela Comissão. 

Voltando ao tema, Sr. Presidente, ocupo esta 
tribuna para mostrar aos meus eminentes Colegas e 
denunciar ao Poder Executivo que o Brasil sofre per
da, por vazamento de água para abastecimento pú-
blico, no valor de R$1 ,49 bilhão por ar10. Pode-se ãr 
zer que é um Sivam por ano na perda física de ãgua 
no total de 1 ,8 bühão de metros cúbicos de água tra
tada por ano. . 

Esse dado, Sr. Presidente, é tanto mais sério, 
porque a mim foi fornecido por um especialista na 
matéria, absolutamente sério, que é o Dr. Arnaldo 
Setti. 

Para que não haja dúvidas sobre esses dados, 
basta tomarmos 150 mHhões de habitanteS, conside
rando-se 70% na área Urbana, e dessa população 
co~utar 1 O% sem água e 1 O% com atendimento 
precário. Com perda de 40% e consumo de 150 &
tros por habitante. por dia, ao custo médio do 
R$0.80 por metro cúbico de água tratada, chega-se 
a esse desperdício de dinheiro .e água para 0$ 85 
milhões de consumidores apon1ados.lsso, sem le-
var em conta as infiltraç!)es e danos às construções 
causados pelos vazamentos. . 

É oportuno salientar, Sr. Presideirte, que. a Ale
manha tem uma perda de 5%. 

A média mundial em perdas é de 17%. 

Em não sendo possível frear, por que no nosso 
País não diminuir o desperdício? 

No Brasil existem empresas estaduais de sa
neamento com até 70% de perda de água tratada! 

É saúde e dinheiro jogados fora. · · 
O Plano Nacional de Saneamento, PLANASA -

e faço aqui um parêntese porque, sendo V.~. no-
bre Senador Teotonio Vilela FBho, um homem do 
Nordeste, é conhecedor dessa matéria- investiu 0,6 
bll hão/ano de reais e foi considerado um grande pla
no na década de 70. E hoje são desperdiçados dois 
Planasas por ano! 
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É preciso que o Ministério do Planejamento e 
Orçamento institua, através da sua Secre!aria de 
Política Ur!Jana, um Programa Nacional de Controle 
de Perdas - físicas e comerciais - incentivando os 
Estados e os Municípios a se enquadrarem no nível 
internacional: 17%. 

Aí, então, será viãvel dispormos de mais recur
sos financeiros para a saúde pública e o próprio sa
neamento, eis que te~ tecnologia e recursos ll.l
manos. O que falta, em verdade, Sr. Presidente, é a 
decisão politica. 

Isso é comprovador de que uma matéria dessa 
natureza, que reclama seriedade, observação, com
postura no trato, é desprezada por não gerar uma 
noticia c:Om termos escandalosos. É claro qúe, en
quanto se comprova que se perde um Sívam, as ex
plorações que se fazem em tomo desse sistema são 

· tantas que não se sabe onde poderemos chegar, os 
escãndalos'que ainda poderão prosperar. 

O fato é que é lamentãvel que não haja, por 
parte das autoridades competentes, a idéia, pelo 
menos num plano, para frear esse tipo de c!ilsPerdi
cio no País. 

Essa a tazão do meu protesto, com ~ minha 
presença nesta tribuna. 

. E·ra o registro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Conlinua a lista de oradores. 
Concedo a ·palavra ao Senador Humberto Lu

cena. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

(Pausa.) 
. Concedo a palavra ao &!Qador Ronaldo Cunha 

Lima. 
v~ ·Exª dispõe de 20 minutos para proferir o seu 

discurso. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, em meados do arta passado, 
ouvimos do Senhor Presidente da República a opi
nião de que "em muitos países há condições de 
coniJaler a miséria e se não se faz é porque hã von
tade de manter as desigualdades". No Brasil, bem 
sabemos que as enormes desigualdades, tanto ~ 
gionais quanto pessoais. nos colocam entre os pai
ses de pior concentração de renda no mu~o. ~abe:" 
mos também que essas desigualdades regJOnélls so 
tendem a aumentar, porque não se corrigem as ~ 
sas estruturais e porque os investimentos são dJre
cionados para as regiões mais ricas. 

Por que não saímos de providênCias descone
xas, parciais, casuísticas ou pressionadas pelas tra-

gédias? Por que não se corrigem as deficiências dos 
organismos regionais nem a dispersão de seus es
forços? 

Por que não ~ articula uma política do desen
volvimento social que busque efelivamente a ~ 
cação da miséria e a redução da pobreza, lá onde 
ela mais se concentra, ajudando a corrigir as causas 
e não simplesmente a atenuar os efeitos de forma 
provisória e precãria? 

Como o maior bolsão de miséria e pobreza, o 
Nordeste estã sempre na berlinda e reclamando um 
plano de desenvolvimento, um projeto que abra 
perspectivas de superação do subdesenvolvimento 
e de materialização de suas grandes potencialida
des. Mas só se ouve falar de remendos, de acomo
dações ou da postergação do essencial 

A região nordestina sofre, no seu processo de 
desenvolvimento, o peso da problemática do semi
árido, siste~ica e periodicamente assolado pela 
tragédia das secas. A ocorrência do fenômeno não 
apenas destrói a base de sustentação da população 
do interior, mas também abala o funcionamento da 
vida económica nas regiões não atingidas, com as 
migraçães populacionais. 

De hã muito se sabe que estã no problema da 
água e na violência da seca a causa estrutural do 
atraso da Região. Também de há múln se sabe que 
não é possível superar ·deficiência hídrica com as 
disponibilidades locais. Daí o fracasso de todas as 
estratégias até aqui empregadas. Por isso, há 180 
anos se fala na transposição de água do rio São 
Francisco para resolver a questão. Muito se escre
veu a respeito, inúmeras têm sido as intervenções 
nas tribunas politicas. Até mesmo Euclides da Cu
nha, engenheiro e patriota, em 1906 já clamava por 
essa solução, considerando um qjme a sua poster
gação. .. 

As transposições de águas se realizam no 
mundo inteiro desde mftênios, a começar peta Meso
polámia e China Mas os avanços da tecnologia e da 
engenharia, a partir da Segunda Guerra Mundial, 
tomaram fáceis e baratos esses projetas, a ponto de 
haver mais de 70 projetas concretizados ou em fase 
de execução em cerca de 20 países. Além disso, na 
década de 70, o Projeto Radambrasil identificou na 
região semi-árida de quatro Estados - Cearã, Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco -. que são 
os mais afetados pelas secas, um milhão e meio de 
hectares de terras extremamente férteis e completa
mente improdutivas por falta de água. Esses fatoreS 
encorajaram o Governo a preparar tecnicamente . o 
Projeto de TranspoSição de Águas do São Francis-
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co, que fico1,1 pron1o em 1984, atualizado para di
mensões políticas e financeiramente aceitáveiS em 
1994. . 

Em junho de 1993, qu:mdo estava quase ccm
plelado o Projeto, o então Senador Marco Maci.;'. 
daqui des1a bibuna, dizia, em discurso ,;;err~ente: 

"Entendido o problema, sabidas s=.> 
ca• sas e vistas suas"corseqüências, cabç 
perguntar: por que tardam soluções capazes 
de obter resútados concretos? O que falta à 
tão esperada l'lidenção do semi-ãrido? Que 
forças interpõem-se entre potência e ato, 
formulação e execução de políticas realmen
te aptas a colocar a questão en1re as priori
dades de deserNolvimento nacional?" 

O cuslo do Projeto de Tiànsposição, de 
U$$600 milhões. é reduzido diante da expectativa 
de gastos com secas, que venham a ocorrer sem o 
Projeto. E nada repreSenta .diante da magnanimida
de do Governo para éom as outras Regiões. Acaba 
de conceder US$7 p bilhões para socorrer.o Estado 
de São Pauto no c:asO Banespa. Os recursos oficiais 
para o Es1ado do Rio de Janeiro em três projeiDs 
vão a US$3 bilhões. O Sivam despenderá US$1,4 
bilhão para só citar os casos maiS recentes. Afora os 
gaStos para, segundo o Governo, manter a integrida
de do sistema financeiro, que tem levado à unifica
ção de instituições finànceiras com cleseqwlíbrios de 
caixa Essas mesmas instib.ições. as mais beneficia
das no período inflaclonãrio, são socorridas às cus
tas do Erário. Nao somos contrário a que se salvem 
os bancos. Mas que não se banque esse custo às 
custas do aprofundamenlo das desigualdades. 

Sabemos que, em maio último, na reuniao do 
Conselho da Sudene, o Presidente da República as
sinou com os Governadores do Nordeste o chamado 
Compromisso-pela VIda do São Francisco, no qual 
se inscrevia secundariamente o propósilo de dar 
contim.idade aos estudos relativos ao projeiD de 
transposição das águas. Mas somente em 13 de de
zembro, pela Resolução 11! 01 da Câmara de Políti
cas Regionais, foi criado o Grupo de Trabalho para 
definir programas de ações para a bacia e o vale do 
São Francisco, incluindcrse o "estudo das alternati
vas de transposição de águas para as bacias caren
tes do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Per
nambuco, com revisão e aprofundamen1o das pes
quisas jã realizadas sobre o assunto. de modo que o 
Governo possa tomar posição em relação à viabili
dade, oportunidade e prioridade do projeto". Ternos 
pressa e queremos definição. 

Definição que llpresse providências, porque 
aumenta a freqüência das secas da regiao, e o Gcr 
vemo tarda em se preparar para neulralizar seus 
efeitos, correndo o~risco de gastar vullosos recursos 
só para assistência. O Projeto de Transposição é a 
única fórmula de resolver o problema; é a única es
perança do sofrido povo da minha terra. 

O Sr. Ney SUassuna- V. f:x'!. me perm~e um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço V. 
~. com prazer. 

o Sr. Ney suassuna - Este ano, para a trans
posição das águas do São Francisco, o Orçamento 
não dispõe mais do que uns míseros milhões de 
reais, que se destinam praticamente à pesql.isa, 
principalmente ao planejarnento. Nao hã recursos, 
portanto, para a sua execução. A obra de um projeto 
dessa importância jã deveria até ter começado, e o 
último Presidente, o Presidente Itamar Franco, que
ria executá-la em tempo recorde. É urna obra que 
não ultrapassa nem a faixa de um bilhall de reais, 
mas só há dinlieiro para o planejarnemo. Agora, 
quando é necessã:rio, por exemplo, urna mudança 
no câmbio, em que se esvaem R$7 bilhões da noite 
para o dia, quando é necessário salvar algum banco 
- temos, entre outros, exemplos de R$4,3 e 2,7 bi
lhões -, faz-se em tempo necor:de. No entanto, para 
se salvar a agricultura e par condições de vida à per 
pulação de quatro Estados - principalmente no nos
so caso, na ParaJba, onde necessitamos até de 
água para o corsumo humano-, sabemoS que ave
locidade é quase parando. 
· O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Agradeço a 
V. ~.Senador Ney.Suassuna, o aparte. Informo 
que estou vindo, neste rnomen1o, da Subconissão 
de Orçamento -da ãrea específica de meio ambiente, 
onde constatamos que, através de emendas aprova
das pelo Rela1Dr, foram consignados recursos no Or
çamento para este ano de R$15 milhões. Recursos 
esses destinados à elaboração de projetas e a algu
mas medidas iniciais. Evidentemente que seria um 
primeiro passo, porque o custo da obra • repifó - é 
de R$600 milhões apenas, bem menos ou 10% infe
rior ao que se estã investindo para resolver o proble
ma do Banespa. 

O Sr. car1os Wilson -. Senador Rorlaido Cu
nha Lima, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com nuito 
prazer, Senador Carlos Wilson. 

O Sr. Canos Wilson - Senador, estou acom
panhando atentamente o discurso de V. Ex". com 
muito entusiasmo, mas também com muita preocu-
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pação, porque vejo que os assuntos do Nordeste 
são sempre muito difíceis de serem resolvidos. V. 
E# falou de quanto o Governo tem gasto nesse so
corro aos bancos. Posso lembrá-lo de que, quando 
V. ex;< era Governador da ParaJba, no ano de 1993, 
a seca foi brava na Paraíba e no Nordeste inteiro. 
Nas chamadas "frentes ·de emergência", gastou-se 
naquela época, ainda no Governo Itamar Franco, 
quase R$2 bilhões. Etftâo, chegamos à conclusão 
de que, enquanto não for priorizada a aplicação de 
recursos no Nordeste, vamos cahtinuar sempre a fa
zer esses discursos lamentando a falta de apoio e a 
falta de assistência em relação à nossa Região. 
Tendo participado agora da Comissão de Obras I~ 
cabadas, que fez um levantamento no País inteiro 
de tudo o que se encontra parado nas diversas 
áreas, nada me chocou mais do (fUe termos algu
mas centenas de obras pequenas. médias ou gran
des, na áiea hídrica, que estão também paradas, 
sem receber recursos para a sua conclusão. Por 
isso. quando estamos perto de concluir o parecer do 
Orçamento para o ano de 1996, desejamos, sincera
mente. que o Relator. Deputado lberê Ferrei~:pos
sa conseguir contemplar, de urna forma ~nal, 
aqlilo que na verdade o Nordeste tanto precisa; que 
é exatamente a questão dos recursos hídricos. Por 
isso, parabenizo V. E# pelo discurso, pelo brilho, 
torcendo para que o Nordeste possa, um dia, ter 
vez, recebendo o que merece. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Agradeço a 
V. ex;>, Senador Carios Wilson, pela sua valiosíssima 
participação neste pronunciamento, enriquecendo-o. 

Prossigo, Sr. Presidente. Por que tardar com a · 
transposição para o Nordeste· mais sofrido, que se 
recuperará com a retirada de apenas 7Dm/s de água 
do São Francisco, menos de 3% da vazão do rio no 
ponto de captação? Por que correr o risco de se as
sistir ao cortejo de miséria, de fome e de sofrimento 
na próxima seca? 

Foram superadas as dúvidas levantadas sobre 
o impacto da retirada da água na capacidade de ge
ração de energia 

Em recente relatório da Comissão Especial 
para o DesenvÓivimento do Vale do São FranciscO, 
deste Senado, o Relator estranha que: 

"Cinco décadas de prioridade nacional 
- desde que foi incluído no próprio texto da 
Carta de 46 - não foram suficientes para fa
zer desenvolver o Vale do São Francisco ... " 

Queremos, então. apelar para o Poder Executi
vo no sentido de imprimir ritmo mais acelerado na 
discussão e tramitação do importante Projeto de 

Transposição do Rio São Francisco. Nenhuma ação 
concorrerá tanto para a concretização dos objetivos 
maiores do programa do Governo de justiça sociãl, 
de geração de emgregos e de redução da miséria e 
das desigualdades quanto o Projeto Integrado de 
Transposição. 

Mas, ao mesmo tempo, queremos apelar às 
elites políticas do Nordeste para sua grande respon
sabilidade na condução desse projeto. O Nordeste 
tem pressa em superar suas defiCiências básicaS e 
em recuperar o atraso e a dislãncia dos outros. É in
dispensável que cada Estado do Nordeste se con
vença de que, apenas unida, a Região conseguirá 
progredir na velocidade do mundo de hoje, e de que 
o progresso de cada Estado nordestino repercutirá 
positivamente nos Estados vizinhos. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR.RONALDO CUNHA LIMA - Com muito 
prazer, Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo apenas ir ao 
encontro das palavras de V. Exª, parabenizando-o e 
ressaltando a oportunidade do seu pronunciamento, 
que é no sentido de insistir nessa tese, que é de to
dos nós, nordestinos, sobretudo paraibanos, da 
transposição das águas do São Francisco. Penso, 
inclusive, que esses recursos a que V. Exª se refe
riu, que teriam sido inciJJídos na proposta de orça
mento para este ano, seriam despiciendos, na medi
da em que sabemos que o projeto praticamente está 
pronto, pelo menos é o que nos anunciava o Gover
no Itamar Franeo, que já tratava de conseguir recur
sos externos para o seu financiamento. Então, efTI 
vez de alocar recursos para a elaboração do projeto, 
o que se deveria mesmo era alocar recursos para 
iniciar a sua execução, e prosseguir os entendimen
tos, através do Banco do Brasil e do Banco do Nor
deste, com organismos de crédito internacionais. vi
sando o financiamento desse projeto, que é de fun
damental importância para o semi-árido, sobretudo 
da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Nor-
te e do Ceará · 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Agradeço o 
aparte de V. Ex" · 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Ex" me 
concede um aparte, Senador Ronaldo Cunha Uma? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Pois não, 
nobre· Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Canos Valadares - Senador, a 
exemplo dos demais pronunciamentos que V- Ex• 
tem feito nesta Casa, todos estamos ouvindo com 

· muita atenção a contribuição que. mais uma v_ez, 
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traz a todos aqueles que se interessam pelo desen
volvimento da nossa Região, empobrecida, é bem 
verdade, mas que tem dado enorme conbibuição ao 
desenvolvimento nacional. Esse esforço, infelizmen
te, não tem sido reconhecido pelas autoridades 
constituídas, uma ~·ez que o que falta neste instante 
em relação ao Nordeste é somente vontade politica. 
Vontade politica assegurada através de um progra
ma que atenda às comunidades mais pobres, princi
palmente aquelas que vivem no semi-árido, onde fal
ta água em pleno século XX, quando sabemos que, 
em Israel, verdadeiros desertos foram transformados 
em terras férteis - pomares, sítios e até fazendas. 
Lá, a água praticamente não existe, porque a na
tureza não foi tão dadivosa quanto tem sido com o 
nosso Brasil, mas Israel teve a vontade politica de 
manter o seu povo unido no seu território, apesar 
da situação adversa. Portanto, é um pais que tem, 
hoje, um alto conceito no âmbito dos cientistas 
que se dedicam à produção de água de forma in
dustrial para atendimento às populações e também 
para assistência ao campo. De sorte que, nobre .Se
nador - V. Ex", que foi um grande Governador do Es
tado aa Paraíba, tem sido, como o Senador Hum
berto Lucena, um defensor intransigente dos inte
resses da nossa Região -, acredito que essa reu
nião que fizemos na semana passada terá conse
qüência amanhã, com a elaboração de um docu
mento definitivo, dirigido ao Presidente da Repúbli
ca, a fim de que Sua Excelência não forneça à 
nossa Região a caridade, precisamos da carida
de pública. Precisamos, sim, de um programa ele
tive, sério, baseado naquilo de que dispomos: ri
queza mineral, como o petróleo; um povo trabalha
dor e honrado; uma mocidade estudiosa, nas nos
sas universidades, que, ano após ano, se forma e 
não tem onde trabalhar; temos recursos humanos 
e materiais para o desenvolvimento da nossa Re
gião; como eu disse, o que falta é vontade politica. 
V. Exª conta com o meu apoio. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Agradéço 
a V. Exª, Senador Antonio Carias Valadares, e ao 
Senador Humberto Lucena pelas manifestações 
transmitidas, pedindo-lhes permissão para incor
porar seus apartes ao meu modesto pronuncia
mento. 

Encerro, Sr. Presidente, pedindo permissão 
para lembrar, com a mesma ênfase com que foram 
proclamados, os versos do poeta e jornalista baiano, 
radicado no Ceará, Demócrito Rocha, quando solici
tava providências para a construção da barragem de 
Orós, no no Jaguaribe: 

"0 rio Jaguaribe é uma artéria aberta 
por onde escorre 
e se perde 
o sangue do Ceará • 

Da mesma fora, dizemos que o rio São Fran
cisco é uma artéria aberta por onde escorre e se 
perde o sangue do Nordeste. 

"Ninguém o escuta, 
E o gigante dobra a cabeça sobre o 
peito enorme, 
E o gigante curva os joelhos no pó 
Da terra calcinada, 
E 
- nos últimos arrancos - vai 
morrendo e resistindo ••• 
morrendo. e resistindo .•• • 

Muito obrigado. 
·O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Mariuce Pinto, 
que dispõe de 20 minutos. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reputo como 
falta de sensibilidade o pronunciamento que o Sena
dor Romero Jucá proferiu nesta Casa, no dia 11 pró
ximo passado, quaildo trouxe a este plenário dados 
totalmente inverídicos e fantasiosas em relação aos 
servidores do Estaâo de Roraima 

S. Ex" enfatizou, com veemência, numa clara 
demonstração de total desconhecimento da realida
de do Estado que representa, que "criaram-se no 
Estado de Roraima, para burlar a legislação traba
lhista, algumas coOperativas que forneciam servido
res públicos ao Governo do Estado". Mais adiante, 
afirmou que, •ao longo de seis anos, essas coopera
tivas foram crescendo e, durante a eleição de 1994, 
milhares de pessoas foram cóntratadas pelas coope
rativas para votar no candidato do Governo, que se 
elegeu•. Mais adiante, dentro dessa linha político
eleitoreira inconsistente, de palanque, o Senador de
nuncia que "dez mil pessoas, pais e mães de famffia, 
foram colocadas na rua, instalando-se o caos social 
em Roraima". , · · · 

Sr. Presiaente, Sr"s e Srs. Senadores, absolu
tamente, apesar da domesticidade com que se re
veste o fato, não posso calar-me diante de tanta in
sensatez e informações inverídicas. Principalmente 
quando as denúncias atingem, injustamente, o ex
Governador de Àoraima, Brigadeiro Ottomar de Sou
sa Pinto, que elegeu seu sucessor numa eleição 
transparente e com uma margem considerável de 
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votos à frente do candidato da oposição, que o Se
nador apoiava 

Mas vamos aos fatos, meus nobres Colegas. 
Aqui, em minhas mãos. tenho documen!os que 

levarei ao conhecimento de V. Ex% para o restabe
lecimento da verdade. 

S. E.P o Senador Romero Jucã afinnou que 
"algumas cooperativas se formaram no Eslado para 
burlar leis trabalhislas" :· 

Respaldada na lei, rebato essa primeira injúria: 
como ocorre pelo País afora. Roraima também pos
sui cooperativas, firmas legalmente estabelecidas, 
com CGC e inscrições .no município, que aluam 
coino firmas prestadoras de serviços, inclusive à ini
ciativa privada Enfim, são empresas com identidade 
juridica própria, sem nenhuma vinculação direta com 
o Estado. Tudo, aliás, de acordo cdrn o que prescre
ve a lei 8.666, de 21 de junho de 1993. E, como 
tais, participam de um processo r!Cilalório onde as 
secretarias de Governo solicilam mão-de-obra espe
cializada em vários níveis, principalmente nas áreas 
de educação e saúde. Nada, portanto, amgral ou 
que fira a legislação trabalhista. como insinuóU o Se-
nador. ;; 

Logo após, S. E.P afirma que "ao IOAgO dos 
anos essas cooperativas foram crescendo". 

Outra inverdade cometida pelo represenlante 
roraimense. Entre essas firmas legalmente estabele
cidas em Roraima, duas. e apenas duas, participam 
desse processo Dcilalório: a COOSERV, Cooperati
va Roralmense de Serviços, e a COOPROMEDE, 
Cooperativa dos Profissionais Presladores de Servi
ços de Roraima. 

Finalmente - não sei de onde o Senador re6rou 
o número-, afirma que "durante a eleição de 1994, 
milhares de pessoas foram contratadas pelas coope
rativas para votar no caricf!Ciab do Governo, que se 
elegeu". 

Sinceramente, não faço idéia de onde S. Exª ti
rou tamanha e infundada informação. Aqui estão, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, documentos ofi
ciais, assinados pelos presidentes e diretores finan
ceiros das duas cooperativas que prestam serviços 
ao Governo de Roraima, que desmentem tão grave 
afirmativa: 

Para que V. Ex"s tenham conhecimento, em 
dezembro de 1993, eram exatos 4.228 servidores 
cooperalivados prestando serviços ao Estado: 1.733 
da Coopromede e 2.945 da Coosetv. Gradativamen
te, conforme a necessidade, eram contratados. Em 
30 de setembro de 1994, portanto, três dias antes 
das eleições, esse número somou 4.883 cooperati-

vados, fruto de contratações havidas no início do 
ano de 1994 que totalizaram 655 pessoas. Onde estão 
os "rmlhares" de coubalados citados pelo Senador? 

Em dezemb(P de 94, passadas as eleições e 
também somados os servidores das duas cooperati
vas, o Governo fechou a folha de cooperativados em 
exatos 5.029, isto é, mais 146' novos contratados en
tre setembro e dezembro. 

É lastimável, meus nobres colegas, ter que vir 
à tribuna desta Casa tratar deste assunto. Mas V. 
Ex"s hão de convir que as circunstãncias, às vezes, 
nos obrigam a reagir, mesmo que contrariando nos
sa vontade. 

Cabe ressaltar que a necessidade dessas con
tratações nasceu a partir dos muitos pedidos de re
distribuição de servidores federais que, à época, 
prestavam serviços ao então Terrifõrio Federal de 
Roraima 

Com a criação do Estado pela Constituição de 
1988, coube ao seu primeiro Governador eleito cui
dar de sua instalação, a partir de 1 E. de janeiro de 
1991. O povo, nas umas, elegeu o Governador. Mti
tos de V. Ex"s conhecem Ottomar e sabem da ver
dadeira saga que viveu para a consolidação desse 
Estado, o qual já governara antes. E não me consi
dero suspeita por entocar aqui seus feitos. As oolo
cações que faço já fazem parte da história de Rorai
ma. Portanto, minhas p_alavras não serão movidas 
pela paixão irracional. éonsciente, peço a V. Éx's 
que as ouçam como partindo de quem sirqJiesmente 
não aceita a propagação de infâmias gratuitas, que 
tentam denegrir a probidade de outrem. 

Ao assumir o recém-criado Estado, Ottomar 
não teve alternativas, para bem gerir administrativa
mente, senão idealizar essa forma legal para a. ob
tenção da mã<rde-obra Ll!lente e necessária Cen
tenas de servidores pediam sua reãiStribuição •. e o 
Estado carecia de força de trabalho. De mangas ar
regaçadas, disposto a consolidar o Estado, o Gover
nador traçou seu Plano de Governo. Escreveu me
tas e traçou objetivos. Tinha um compromisso com o 
povo e com a Nação e queria cumpri-lo integralmen
te. Obstinado e cheio de vontade, contando com o 
apoio de uma eqtipe competente e não menos cora
josa, foi à luta. Comparativamente, digo que Ottomar 
preparou o terreno, arou, gradeou, adubou, semeOU 
e colheu o fruto, em que alguns não acreditavam e 
mesmo tentaram malograr sua colheita. 

A realidade, meu nobres colegas, é que, em 
1995, o ex-Governador Ot!omar entregou ao seu su
cessor um EsladQ. física e estruturalmente apto ao 
exercicio soberano de suas funções. Instalou a As-
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seinbléia Legislativa, os Tribunais de Contas e da 
Justiça, o Ministério Público e outros, além de .pavi
merrtar, com recursos próprios do Estado, 300km da 
BR-17 4 e 40km da BR-401, cuja responsabilidade 
era do Govetno Federal. Tudo isso sem contrair um 
cenlaVo de empréstimos, sejam internos ou exter
nos, entregando a seu su::essor o Estado isento de · 
quaisquer õnus. 

Para isso contou com a garra e o destemor da
queles roraimenses, os mesmos que ainda hoje dão 
tudo de si para ver seu Estado cada vez mais pro
missor, mais rico cultural e economicamente. Otlo
mar precisou e teve a ajuda desses roraimenses que 
não pediram nem pedem favor; chamados à luta. 
dela não se esquivaram. 

Naquela época. ainda sem um Plano de Car
gos e Salários, o Estado carecia de'"'mão-de-obra es
pecializada. Várias frentes de trabalho estavam a 
pleno vapÔr na Capilal e no interior, erigindo espa
ços físicos destinados a escolas, hospitais, centros 
comunitários e profissionalizantes, centros de saúde, 
creches, casas de amparo à velhice, à inl'ànçia e à 
adolescência, casas-lares masculinos e femininos, 
praças de esportes e de lazer; espaços, físiCos desti
nados a delegacias e balalhões da polícia militar, bi
bliotecas, etc. Enfim, o que antes parecia impossível 
se consumava, na capital e no . interior; nas vnas e 
nas malocas indígenas. Obras de saneamento foram 
realizadas em todo o Estado. 

Proporcionalmente avaliado, Roraima, em 
1994, foi ·considerado o Estado brasileiro que pos
suía a maior distribuição de água tratada per capita. 
Ottomar Pinto fez tudo isso porque. tudo isso preci
sava ser feito. E o fez moral e legalinente. O Gover
nador também se preocupou em dar segurança a 
esses verdadeiros sacerdotes cooperalivados. Tanto 
é que, tão togo veio a aprovação, em fins de 1994, 
pela Assembléia Legislativa, do Plano de Cargos e 
Salários, reafJZou o primeiro concurso plblico que 
preencheu 1.500 vagas do Grupo Magistério e 50 
vagas para Assistentes de Educandos, onde quase 
cinco mil cancfidatos concorrem às vagas. 

Em Roraima, mesmo diante da delegação 
constitucional de que a competência com a educa
ção de primeiro grau cabe aos municípios, 93% das 
escolas são mantidas pelo Estadc 

Na Saúde, a história se re -=te. O Estado man
tém praticamente 100% das· ..alizações nesse setor. 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex'! 
um aparte? 

A SRA. MARL.UCE PINTO - Ouço com prazer 
v. Ex'! 

O Sr. Emandes Amorim - Estou atentamente 
ouvindo o seu discurso, assim como também obser
vei a queixa feita pelo Senador Romero Jucá Imagi
no, eu que já fui e~ecutivo, que uma das saidas hoje 
para se trabalhar no setor de educação, saúde e 
tantos outros setores seria aproveitar o sistema de 
cooperativismo, que faz com que o governante, o 
executivo possa produzir mais, aproveitar mais os 

. seus funcionários. Fico pensativo, Senadora, pois 
entendo que o Senador Romero Jucá deveria estar 
mais preocupado com o projeto de liberação de ga
rimpo, com aquelas questões indígenas que, com o 
novo decreto do Presidente da República e do Minis- · 
tro da Justiça. abrem uma frente de trabalho, o que 
daria oportunidade de emprego a toda essa gente 
que está em cooperativas ou desempregadas. Por 
isso, penso que foi inadequado o pronunciamento do 
Senador Romero Jucá com referência à administra
ção do ex-Governador Ottomar Pinto, porque em to
dos os lugares que passo, na Região Norte, ouço 
elogios e referências aos benefícios que ó ex-Gover
nador levou a esse Estado. Portanto, está de para
béns o sistema de cooperativa Este Pais tem que 
reforçar o eooperativismó, principalmente nessas re
giões distantes, como a Região Norte, que está to
talmente abandonada. Por isso, parabéns! 

A SRA. MARLUCE PINTO· - Muito obrigada 
pelo seu aparte, que realmente vem, mais uma vez, 
comprovar as necessidades dos nossos Estados dõ 
Norte. Não haveria uma outra maneira de se instalar 
um Estado com toda a infra-estn.iura como a que foi 
instalada no Es!ado de Roraima, se não pudésse

. mas contratar pessoal para trabalhar. · · 
Muito obrigada, Senador Emandes Amorim. 
O Estado mantém praticamente 100% das rea

lizações no setor de saúde. São de sua responsabili
dade direta os Hospitais Geral e o Matemo-Infantil; o 
Pronto-Socorro; o HernocentrO e todos os hospitais 
e centros de saúde do interior, a maioria destes 
construídos por Ot!omar Pinto e por ele adequados 
intra-estruturalmente. Até mesmo os exames labora
toriais, tão necessários à saúde da comunidade, são 
arcados pelo Governo Estadual. A Prefeitura da ca
pital, que a rigor deveria fazer frente a essas deman
das, mantêm parcos Postos de Atendimentos primá
rios, onde sequer um Raio-X se consegue. Já o Es
tado foi dotado de infra-estrutura capaz de atender à 
Comunidade em tomografias compuladorizadas, 
exames radiológicos, ultra-som, encefalogramas e 
eletro-cardiogramas. 

Essas conquistas, obras de Ottomar Pinto num 
passado recente, também visaram o conforto dos ro-
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raimenses. A demanda para tratamenlo fora de do
micilio, além de sobrecarregar os servidores de cen
tros maiores como São Paulo e Brasília, correspon
dia a despesas volumosas para o Estado, que propi
cia os meios de transportes para a locOmoção dos 
pacientes. Muita economia. se faz, hoje, em função 
da aquisição desses equipamentos e pela con!Jala
ção de profissionais especialistas nas áreas. 

Dias antes de o sdnador vir a esta tribuna fa
zer tais alinnativas, o atua1 Governador, Neudo 
Campos, manifestou para a imprensa e sindicalistas 
roraimenses sua disposição de manter os ex-coope
rativados em funções como !Ífes1adores de serviços; 
sem prejuízo de suas remunerações, até que sejam 
realizados concursos públicos onde 1Ddos terão igual 
oportunidade de concorrer. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 8erladores, há mli
tos anos nos dedicamos ao Estado de Roraima, e 
afirmo a v: Ex"s que a insensatez jamais nos abra
çou. Recentemente, questão de uma semana atrás, 
li, nos jornais, que o Governador do Rio de Janeiro e 
o Prefeito de São Paulo estão utilizando o ser4ço de 
contratação de servidores cooperativados pãra a 
pres1ação de serviços em hospi!ais, laboratórios e 
outras áreas afins. O fa1o serve, apenas, parã Hus
trar o meu pronunciamento. 

Vou, enlão, encerrar Sr. Presidente, afirmando 
que quisera eu que todos aqueles que tiveram e têm 
a honra de exercer cargo plblico executivo em Ro
raima fossem tão ciosos com as verbas públicas 
quanto foi o ex-governador Oll:omar Pinto, que, gra
ças a Deus, no decorrer dos seus quatro primeiros 
anos de manda1o, nos idos de 79 a 83, teve suas 
contas aprovadas. lgualmenté, no último mandato, 
de 12 de janeiro de 91 a 12 de janeiro de 95, as suas 
contas também jâ foram aprovadas, tanto pelo Tribu
nal de Contas como pela Assembléia Legislativa 
Naquela época, não tínhamos, na Assembléia Legis
lativa, a maioria dos deputados do nosso Partido: a 
maioria era da oposição. Mesmo assim, suas contas 
- graças a Deus e à honestidade do ex-Governador
jã foram aprovadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente. peço 

a palavra por ter sido citado. 

SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucã, 
para uma explicação pessoal, por cinco minu1Ds. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fiz questão de vir 
do gabinete onde tratava da questão do Orçamento, 

porque ouvi de lã um discurso que não entendi. Tal
vez a Senadora nãe estivesse presente na quima
feira, quando me pronunciei aqui no plenário. Mas 
vou fazer novas "golocações para esclarecer algu
mas queslões. 

Na quinta-feira, pedi a palavra e fiz um discur
so em que disse que; infelizmente, o Governador do 
Estado de Roraima havia determinado a demissão 
de mais de 8 mil funcionários do Estado que traba
lham em um sistema de cooperativas para o Gover
no do Estado. 

Não citei nome de Governador, muito menos o 
do ex-Governador Ottamar Pinto, ou da· Senadora 
Marluce Pin1D. Como o amor é ündo, talvez a Sena
dora tenha se preocupado em vir defender o marido, 
achando que eu poderia ter falado do ex-Governa
dor Ottamar Pinto no meu discurso. 

Repito o que eu disse aqui. Não é justo o Esta
do de Roraima se instalar c:Omo Estado, passar qua
tro anos, contratar milhares de pessoas que traba
lharam em sala de aula, em hospi!ais, em vários lo
cais, na Secretaria de Segurança Pública, prestando 
serviço como seiiiidores do Estado. Em uma sala de 
auia havia um professor da União; na outra, um pro
fessor contratado pela cooperativa Cinco ou seis 
anos se passaram. A Senadora, em seu discurso, no 
afã de defender o ex-governador, apresentou um 
dado que me preocupou - e registro inclusive como 
crime eleitoral: disse que não foram contratadas mi
lhares de pessoas durante a eleição de 1994, mas 
centenas de pessoas. Eu gostaria de saber qual a ór 
terença de crime entre contratar centenas e contratar 
milhares. Talvez haja apenas t.ITl3 diferença de pena, 
mas o crime estã configurado do mesmo jeito. 

Não quero, contudo, entrar no mérito dessa 
questão. O mérito da questão de que tratei é mUto 
claro. Pedi ao ·Ministério do Trabalho e à Justiça do 
Trabalho que acompanhassem a situação desses· 
servidores de Roraima, porque não é jus1D uma pes
soa trabalhar cinco ou seis anos. e não se contar 
esse período como tempo de serviço para a aposen
tadoria, não se contar FGTS, férias, enfim, não ter 
nenhum tipo de direito trabalhista assegurado. Fo
ram enganados. Contrataram-nos como funcionã
rios, mas, na verdade, inventaram uma história de 
cooperativa, e o funcionário se transformou em sócio 
da cooperativa, que o governo admite e demite. En-
tão, esses sócios não têm a menor importância, por
que, se o governo contrata e demite, na verdade, o 
que se estã fazendo, na prãtica, é burlar a lei traba
ÍhiSta. do Pais. E foi is5o que pedi ao Ministério do 
Trabalho e à Justiça do Trabalho que averiguassem. 
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Portanto, quero aqui retomar as minhas pala
vras e condenar a demissão desses servidores. Re
pito que não falei de ninguém, porque não é o meu 
costume atacar pessoas desta tribuna; agora, cada 
um coloque a carapuça onde quiser. Muito obrigado. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
V. Exª tem a palavra por 5 minutos, para uma expli
cação pessoal, tendo sido citada. 

A SRA. MARLUCE PI(I(TO (PTB-RR. Para 
uma explicação pessoa Sem ·revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, sei que isso não fiea bem, mas peço 
a palavra para dizer que em nove anos - jâ vou para 
o décimo ano como par1amentar, quatro corno depu
tada e jâ cinco como senadora- nunca usei a tribuna 
para esse tipo de coisa. Não quero entrar no mérito 
das demissões. Estâ aqui o discurso do Sr. Romero 
Jucâ, a não ser que S. Exª não entenda o que falou. 
Diz o referido discurso: • Ao longo de seis anos es
sas cooperativas foram crescendo. Durante a elei
ção de· .1994, milhares de pessoas foram contrata
das pelas cooperativas para votar no candidato do 
Govérno que ·se elegeu ••. " 

Jâ comprovei e tenho aql.i os documentos da c:o<r 
perativa São 655 pessoas no decorrer de todo o ano. 

O Sr. Romero Jucá -Faço uma retificação, Sr. 
Presidente. Ao invés de milhares, centenas de pes
soas foram contratadas na eleição. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
quando o Governador foi eleito para implantar um 
Estado, não se podia fazer concurso público, de 
imediato, porque a Assembléia Legislativa não exis
tia. Primeiro foi preciso implantar os Poderes e de
pois votar o Plano de Cargos e Salârios. Não havia 
possibilidade de se promover concurso público. Os 
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, Estados an
tigos, com recursos suficientes, ainda necessitam de 
que as cooperativas prestem serviços aos hospitais. 
Por que em Roraima não poderíamos fazer o mes
mo? No entanto, não deixamos ninguém ser prejudi
cado como foi dito agora; até mesmo esses coope
rativados entendiam e entendem até hoje que o Go
vernador, à época, não poderia promover concursos 
públicos. 

Estou isenta: no meu pronunCiamento de qual
quer falha, de qualquer desentendimento. Aqui está 
o discurso; se algum dos meus nobres Colegas qui
ser ter a certeza do que foi dito pelo Senador Rome
ro Jucá, pode consultar os Anais da Casa. Realmen
te S. Exª- afirmou que foram contratados·milhares·de 
servidores no ano da eleição, para que o então can-

didato a Governador saísse vitorioso, quando isso 
não é verdadeiro. 

Peço desculpas aos meus Colegas. Esse tipo 
de pronunciamento não faz parte do meu trabalho 
nesta Casa, porque estou acostumada a ajudar o 
desenvolvimento do nosso Estado. 

Tenho orgulho de dizer desta tribuna: se Rorai
ma hoje é um Estado, com sua autonomia política, é 
exatamente porque, nos idos de 1988, à época da 
Constituição, muito batalhamos para transformar 
esse ex-território em Estado. É bom que se diga 
desta tribuna que, quando o ex-Governador Ottomar 
Pinto assumiu a administração do Estado, como Go
vernador eleito, S. Exª- recebeu uma dívida de US$ 
85 milhões, o que seria inviâvel para aquela admi

. nistração. Mas com muito trabalho e à custa de"mui
tas idas á Presidência da República e ao Ministério 
da Fazenda, conseguimos repassar essa dívida para 
a União. É de meu costume aqui em Brasília e aqui 
neste plenârio trabalha• em prol do desenvolvimento 
do nosso Estado. Peço, então, que não me seja 
mais necessârio vir a esta tribuna para fazer esse 
tipo de pronunciamento. 

Muito obrigada, Sr. Presidente e nobres Colegas. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Alho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fLi incluído, por 
decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, na Delega
ção do Brasil à 50ª Assembléia Geral da Organiza
ção das Nações Unidas, e, no meu período, lâ esti
veram igualmente os Senadores Lucídio Portella, 
Nabor Júnior e Humberto Lucena 

Eu gostaria de - à semelhança do que fiz, en
caminhando ao Presidente da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional,. ··Senador Antonio 
Carlos Magalhães, o relatório - fazer daqui não um 
relatório, mas uma síntese e requerer a sua transcri
ção nos Anais, e assim dizer que foram tratados te
mas interessantíssimos, desde o apoio da ONU ao 
Continente Africano até questões sobre o direito de 
fumar. 

· Fiquei sabendo que o Brasil é o décimo (X)ntri
buinte, Sr. Presidente, do Orçamento Anual da Or
ganização das Nações Unidas. Em primeiro são 
aqueles que compõem o G-7: os sete países; o oita
vo é a Federação Russa; o nono é a:· Espanha e o 
décimo é o Brasil. É bem verdade que hâ o Orça-
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mento de Segmmça. que ultrapassa, às vezes, esse 
valor, mas para o qual o Brasil também contriJui. 

Assisti a diversos pronunciamentos de três dos 
nossos melhores Embaixadores: dois do ex-Ministro 
das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amo
rim, Delegado Permanente do Brasil junlo à ONU; 
outro do Embaixador Alterno Henrique Valle; outro 
do Embaixador Gilberto Vergne Sabóia 

Quero cingir-me ~as aos dois discursos do 
ex-Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 
Celso Amorim, que abordou a situação no Oriente 
Médio, o assassinato do Primeiro Ministro Rabim, 
demonstrando que o Brasil tem a honra de contar 
com descendentes tan!D de judeus quanto de ára
bes que convivem em pacifica hannonia O Embai
xador enfatiztJu a necessidade de uma solução ne
gociada e duradoura. Ci!Du a sua posição de ex-Mi
nistro das Relações Exterióres C(ue testemunhou o 
Tratado de Paz de 26 de outubro de 1994, entre Is
rael e Jordânia Encorajou a au!Dridade palestina a 
construir a economia nacional, estabelecer as insti
tuições, reconstruir a infra-estrutura etc.. Cito~ o En
contro do Rio, de março de 1995, o Si~io da 
Questão da Palestina, o patrocinio do Semi~ Re
gional da América Latina e do Caribe e a pai1icipa
ção do Brasil nas reuniões de cl4lufa do norte da Afri
ca e Oriente Médio, enaltecendo, naturalmente, a paz. 

Em seu segundo discurso, a que tive a oportu
nidade de assistir, vi o Embaixador Celso Amorim fa
lar a respeito de temas diversos, entre os quais lem
brou as conferências globais, que se iniciaram com 
a reunião da Cúpula sobre a criança. a a reunião de 
Copenhagen, onde se tratou d_e pobreza, desempre
go, integração social, situaçãó da mulher, educação, 
saúde e apoio à África e aos países subclesenvoM
dos. Asseverou que o Governo do Brasil considera 
bem-vindas as estratégias oriundas da Conferência 
de Copenhagen. 

Disse que o Programa Comunidade Solidária 
do Brasil tem procurado coordenar os esforços da 
pobreza absoluta com a colaborâ,ção da sociedade 
civiL A programação, lembrou o Embaixador Celso 
Amorim, envolve alimentação e nutrição, serviços ur
banos básicos, desenvolvimento rural, criação de 
empregos, com c suporte de US$4 bilhões. 

Discorreu sobre o Plano Real, a eliminação da 
inflação e a transferência estimada em US$15 bnhõ
es para os segmentos mais pobres da sociedade. 

Considerou in1Joltlnle uma coopera;:ão maior en-
1re as Nações Unidas e as inslitLiçlSes de Bret!on Woods. 

Finalmente, chamou a atenção para o falO de 
que o tema "Reforço da Cooperação lntemacional e 

Regionãf para o OeSer\\tolvimeniD" possa levantar 
dúvidas sobre a prioridade dada à promoção do de
senvolvimento. Julgou que muitos suportam os es
forços da Organi:zijção e seus objetivos em prejuízo 
de programas do mais alto nível. 

Concluiu pela necessidade de que seja asse
gurada consistência às estratégias do Banco Mun
dial, do Fundo Monetário Internacional, do PNUD, do 
IFAD e do WFD (se!Dres de alimentação). 

Sr. Presidente, eram essas as considerações 
que queria transmitir ao Plenário do Senado Federal, 
requerendo, então, a transcrição nos Anais do rela
tório sobre minha participação na qualidade de ob
servador à 50ª Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMEm'O A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HUGO NAPOLEÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

Notas, observações e relatório do Senador 
Hugo Napoleão ria qualidade de Observador Parla
mentar à 5()1! (quinquagésima) Assembléia Geral da 
Organização das Nações (ONU) 

29-11-95 
10h40min 

11h00min 
11h10min 
11:40min 

15h30min 

16h30min 

17h30min 
3D-11-95 
9h30min 

NOVA YORK,1995 

Quarta feira 
Visita à Missão. 
Encontro com o Senador Arthur da T ã
vola, D. Maria do Carmo, Embaixador 
Gilberto Vergne Sabóia 
ONU, o Seoetáio Macio nos a::orrp<rila.. 
Sessão Ple-nária - --

Comissão (3!) Direitos da MLdher (rep
resentante do Japão) 
Assumo o lugar do Brasil na 5ª Comis
são (orçamento) alé a chegada do Em
baixador Alterno Henrique V alie que di
cursa 
Comissão (3!) de Direitos Humanos o 
Embaixador Sabóia discursa sobre As 
questões de Direitos Humanos, segui
do dos representantes da Indonésia 
(Timor Leste) e os do Iraque e do Irã. 
Visita à Livraria e à Biblioteca 
Quinta-feira 
Missão- Conversa com o Embaixador 
Celso Amorim sobre a possibilidade da 
entrada do Brasil no Conselho de Se
gurança Chega o Deputado Átila Uns 
(PFL- AM). Encontro oom o Deputado 
José Mendonça e, maís tarde, (13h), 
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com o Senador Lucídio Por1ella e o De
pulado Heráctilo Fortes. 

1 Oh30min Assembléia - Discute-se a situação do 
socorro da ONU aos refugiados da Pa
lestina e do Oriente Próximo. O repre
sentante da OLP critica Israel julgando 
que não está cumPrindo com o crono
grarna. Israel é moderado. Falam, cola
borando, Egito, 'Suazilândia. Quatar e 
Zâmbia 

11h15min Comissão 11 (não alinhados, o G-77, o 
JCC). (Comitê Conjunto de Concilia
ção). Cuida:Ge da reforma da ONU. O 
Ministro Felício, do Brasil, defende ne
gociações de amplo espectro, median-
1e o reforço dos programas, sem cortes 
orçamelllários ou deiBihamemos inú
teis. Falam Irã, Tunísia, Indonésia e o 
Chairman, da Colômbia 

12h Comissão III (Direi1os Humanos) 
Cogita-se de esvaziar o Instituto da 
Mulher na República Dominicana que, 
obviamente, reage. Querem alguns 
que um instiluto semelhan1e, em Nova 
Iorque, cuide da defesa dos interesses 
da Mulher (direi1os). Não desejam en
cerrar as al:ividades do Instituto Domi
nicano, mas os grandes, que finan
ciam, o esvaziariam. Falou o Ministro 
Teles Ribeiro, obviarnen1e explicando a 
situação do Brasil, de ligações latinas 
e intercontinentais. 

16h Comissão 11 - Aprovou_ Resolução que 
cuida dos assenlamentos nos Territó
rios palestinos, contra o volO dos 
EEUU que· consideram que o assumo 
deva ser cuidado bilateralmente entre 
os palestinos e Israel que também vota 
contra Os países do leste europeu ou 
acorTllSilharn os EEUU ou se abstêm. 
Falam Mongólia, Camarões. Nicará
gua, Nigéria e Irlanda 

16h45min Comissão III (Direi1os Humanos) 
Clida dos cife;los da cria1ça e aprova 
Resolu;ã> cordenando a exploraçã:> do 
trabalho do meror, meninos de rua, pros
tibiçãl infantil e!'". Na minha permanên
cia, vi manife>'· ..-;:ões do Irã e do Japão. 

1"-12-95 Sexta-fe!ra 
11 hOOmin Conversa corr; o Embaixador Alterno 

Henrique Valle sobre a metodologia 
das Sessões da Assembléia 

11h00min 

12h40min 

16hOOmin 

17h 

4-12-95 
16h 

Janeiro del996 

Discurso dos represen1anteS da Arábia 
Saudita e da Tl.IQuia sobre Palestina e 
Oriente MéãiO. 
Encontro com o Ministro Teles Ribeiro 
e o Conselheiro Patriota 
No Plenário, discurso do Embaixador 
Celson Amóiim sobre a situação do 
Oriente Médio, abordando o assassina
to do Primeiro M'mis1ro Rabin e de
monstrando que o Brasil 1em a honra 
de contar com descendentes árabes e 
judeus que convivem em pacífica har
ITIOnia O Embaixador enfatizou a ne
cessidade de urna solução negociada. 
e duradoura. C'dOu a sua posição de 
ex-Ministro das RelaQÕe& Exteriores 
que testemunhou o Tratado de Paz de 
26-1 0-94, entre Israel e Jordânia 
Encorajou a autoridade Palestina a 
construir a economia nacional, eslabe
lecer as instituições, reconstruir a intra
estrt:tura, ele-
Citou o encontro do Rio (03-95), o Sin.
pósio da questão da Palestina, o patro
cínio do Seminário Regional da Améri
ca Latina e do Caribe e a participação 
do Brasil nas reuniões de cúpula do 
norte da África e Oriente Médio. 
Enaltece a Paz! 
III Comissão (Direitos HumanoS) 
Sobre Resoluções diversas e Direitos 
da Mulher. 
Excelente participa.Ção do argelino so
bre direitos humanos e as democráti
cas eleições de 95 com a presença de 
observadores da ONU, da rga árabe e 
da comunidade africana-
O representanlB da lnc:lonési~ fala em 
ãll'eitos (obviamente comenta sobre a 
crise do T11110r Leste).·· 
O turco afirma: Temos que .fazer um 
Mundo Melhor. 
o Minislro Teles Ribeiro entabula ne
gu ia9'ieS com colegas sobre os temas 
Slbmetidos à consicleração da Comissãl. 
Segunda-feira 
Assembléia Geral - A tarde foi dedica
da à nova Agenda da ONU para a Áfri
ca dos anos 90. O Oelegado Chinês, 
Embaixador Alterno Wong Xuexian ex
pressou os riscos de marginalização 
da África, especialmente no que se re-
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fere à economia mundial, sugerindo a 
actoçao do relatório do Secretário-Ge
ral. Afinnou que o governo chinês ado
tará medidas de cooperação econOmi
ca com benefícios sociais. 
O embaixador de Gana, afirmou que o 
seu governo reduziu a interferência na 
economia, reafirmando a sua confiança 
no merca~. privatizando e cessando 
restrições a empresas estrangeiras. . 
Os representantes da Nigéria e cl<r Sene
gal maslileslam as suas preoa.pações. 

17h30min Comissão (3) Direitos Humanos. 
O Ministro TeleS Ribeiro consegue um 
bom número oe adesões à proposta da 
resolução brasileira sobre o fortaleci
mento do Estado de Dileito. 
Paquistão e· lndia falam, o primeiro 
condenado o Z< por violação de direi
tos humanos na Cachemira, território 
não definido ainda. A segunda diz que 
o país é conhecido pela tolerância, 
pela harmonia e i'espeito ao pluraf!Smo, 
haja vista o n2 de castas e religiõ~ en
tre 900 milhões de indus. Cita Mahat
ma, exemplo de luta pela paz. 
o. Brasil pretende for1Blecer os princí
pios da Convenção de Viena para ga
rantir aos Estados melhores condições 
de respeitar os direitos humanos (es
trutura, polícia, etc.) 

&-12-95 Terça-feira 
9h Missão Brasileira~ 

O Embaixador Celso Amorim faz rela
to sobre a questão orçamentária e 
afirma que as chamadas operações 
de Paz são as que mais oneram. Os 
Estados Unidos constituem o país 
que mais as estimulam (Haiti e Somá
lia). Aliás, neste ütimo, a MissOO nikl foi 
bem recebida 
Quanto à ques1ão de segurança inter
nacional e desenvolvimento, o Almiran
te Ivan Serpa explica que nesta déca
da, aumentou-se o número de opera
ções de paz. Chegou-se a criar o De
par1amento de Manutenção da Paz. A 
Paz, envolve: 
1) manutenção da paz; 2) aprimora
mento da paz; 3) peace enforcement 
ou imposição da paz e; 4) fazer a paz 
ou peace making. 

Cita o Almirante que certos países se 
aproveitam da força de paz para resol
verem problemas internos, como aper
feiÇOl!fTlento de treinamento militar. 
O Embaixador Celso acrescentou que 
a participação da ONU deveria dirigir
se prioritariamente, para a manutenção 
da paz nos termos da Carta, cap. VI, 
soluções de controvérsias e Cap. VIl, 
soluções coercitivas. 
O Ministro Sérgio Florêncio fala da Co-_ 
missão 11 - Comercio e Desenvolvi
mento que tem buscado: 
a) assegurar a Rodada Uruguai do 
GATT; 
b) evitar que a cláusula social se desti
ne a objetivos outros; 
c) enfatizar o enfoque do desenvolvi
mento; 
d) erradicar a pobreza nos países em 
desenvolvimento corno preconizado a 
partir de Cópenhagen. O Conselheiro 
Patriota mostra que o Brasil contribui 
com 18 milhões para o orçamento da 
ONU, isto é, coin 1 ,6%. É o 1 02 con
tribtinte, depois dos que compõem o 
G-7, a Federação Russa e a Espa
nha. Quanto ao orçamento das Mis
sões de Paz, o Brasil aparta 11 mi
lhões. Por ser país em desenvolvi
mento, tem desconto. Os EEUU con
tnbuern com 25% do orçamento e 
31o/o das Missões de Paz, mas, ago
ra, querem reduzir para 25%. E quem 
vai reclamar? 
Falou-se da possibilidade da entrada 
do Brasil para o Conselho da Seguran
ça, mas depende de 2/3 do Plenário e 
5 dos grandes do Conselho. Se hou
ver novos 5, corno diz o Embaixador, 
não há corno o Brasil ficar de fora. A 
Índia quer, mas há brutal contestação 
do Paquistão. Já o México e a Argen
tina não têm maiores condições, mas 
percebi que podem ficar constrangi
dos pela melhor posição do nosso 
País. 
O Japão quer. A Alemanha também. 
Se a Alemanha entrar, a Itália também 
se julga com direito por ser do G-7, até 
porque tem o PIB maior do que a Ingla
terra (Grã-Bretanha). 



250 

11h 

15h30min 

16h30min 

Plenário da Assembléia 
Tema: 

ANAIS IX) S3< 

Direitos do Mar. Falaram os Delegados: 
a) da Malásia- Pre.:::mado com a efi
cácia do Tribunal {seo;;·em Kingston. 
Jamaica) quanto a bem orga'lizar as 
estruturas para viabilizar a apíi: 3Ção 
das leis de direito plblico e privado, as 
de navegação mãritima e almirantado, 
minas e meio ambienle que, no dizer 
do delegado, constitui a sua maior e 
mais frágil circunstância; 
b) da Replblica das Ilhas Marshall que 
quer a garantia de qualidade das in
dústrias pesqueiras; 
c) da Indonésia que considera o bom 
uso dos direitos do mar como um fator 
a colaborar com a paz; uma boa politi
ca induz à participação de um maior 
número de Esta:Jos. Considera que, no 
Mar da China, há programas concretos; 
d) da Noruega que considera que somos 
exerqllos paa o Mundo {refere-se a lodos 
os FstaOOs- Membros a:> criar um siste
ma de proteção dos direitos do mar). 
Regúamentação Técnica e distribuição 
de recusas devem ser perseguidos. 
Comissão III (Direitos Humanos) 
O Ministro Sérgio Aorêncio manifestou 
satisfação peia aprovação da proposta 
brasHeira sobre a volatibilidade de ca
pitais. Vale dizer que evitará monitora
mento do FMI sobre p<j.íses em desen
volvimento e lhes dará melhores condi
ções de participação no Fundo. 
Cuba aprovou Resolução que proíbe 
medidas coercitivas unilaterais. (Tipo 
erTtlargo dos Eslados Unidos que, otr 
viamente, não desejavam a aprovação). 
Plenário - Continua a discussão sobre 
direitos mar. Falou: 
a) Israel, abordando o tema com abran
gência; 
b) México, que defende um Conselho 
eqüitativo; 
c) China (Wong Xuexian), condenando 
a violência de algumas tripulações con
tra as inspeções; 
cl) Estados Unidos, que defendem a 
plena ap6cação da Resolução; 
e) Espanha, que se regozija com o 
apoio da União Européia 
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ii-12-95 Quarta-feira 
1 Oh Assembléia Geral - Plenârio 

A ~mbléia Geral dedicou suas ativi
dad~ a itens diversos, como descolo
nização, espaço extra-almosférico, re
fugiados da Palestina e Oriente Próxi
mo, prática de israelenses em Terti!ó
rios ocupados, paz etc. 
A Sessão foi principalmente dedicada 
às decisões da 1V Comissão (Politica 
EspeCial e Descolonização), a saber: 
a) Resolução !l2 - Apoio ao Comitê 
Cientifico e condenação aos efeitos da 

. irradiação atômica; 
b) 83 - Uso pacífico do espaço; 
c) 84- Refugiados do Oriente Próximo; 
d) 85 - Investigação das práticas de Is
rael nos Territórios ocupados; 
e) 86 - Revisão dos aspectos de ma
nutenção da paz; 
f) 87 - AberUa de inforrnaç5es à irnprerr 
saem qLeStiies de õlreilos tunanos; 
g) 88- CormJação daação da Secreta
ria Geral nos Territórios nã> auõnomos; 
h) 89 - Condenação das atividades 
que impeçam a implementação de ati
vidades que sejam destinados à garan
tia da indePendência das nações colo- · 
niais e povos sob dominação; 
i) 90 - Garantia de apoio de agências 
internacionais de organismos da ONU 
às nações coloniais; 
D 91 - Criação de faCITidades para ha
bitanles dos países não autõnomos; 
k) 92 - Apoio às populações dos Terri
tórios da Croácia para exame da 51" 
sessão; 
I) 93 - Fortalecimento dos órgãos da 
ONU e exame de sua composição. 

7-12-95 Quinta-feira 
1 Oh30min Assembléia Geral - Plenârio 

As alividades da Assembléia Geral fo.. 
ram dedicadas à queslão do t!esenvol
vimento social. Assisti aos discursos 
dos seguintes Delegados: 
1) Índia - enfatizou os compromissos 
internacionais e ·O fortalecimento da 
FAOedo ILO; 

2) Indonésia - O ECOSOC <Conselho 
Econõmioo Social) deve íu«:>r pata er
radicar a pobreza e implementar o pro
grama de ação da ONU; 
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3) CoS1a do Marfim - Defendeu o fi
nanciamenlO de programas sociais e a 
renegociação da dívida. Explicou que o 
seu pais paga, a título de divida exter
na, dez vezes mais do que o volume 
de investimentos; 
4) Coréia- (República da) -afirmou 
que acredita nos programas de coope
ração para o deseôVolvimento destina
dos à educação, ao planejamento fami
fiar e à juventude. que considera os 
maiores problemas existentes na hu
manidade. Crê que a tolerância consli" 
tui a mais consistente circunstância a 
favorecer a hannoilia de todas as cita
das teses; 
5) Dinamarca - sustentou o 1brtaleci
mento das relações intergovemarnen
tais e ·fix~ na mortalidade infantil e 
nos sem casa como problemas da hu
manidade; 
6) Casaqtm;tão - Considerou, como 
problemas a serem priorilariàlnente 
considerados a desintegração SGcial, a 
pobreza e o desemprego e subiimpre
go, acreditando que a responsabilidade 
maior recaia sobre os governos dos 
países; 
7) Malásia - Acentuou que o caminho 
para a solução do desenvolvimen10 so
cial seja o fortalecimen10 das insliluiçõ
es internacionais. 
TIVe a oportunidade ~§! presenciar 
mais um discurso do Embaixador Cel
so Amorim 
Presentes o Ministro Edgar Teles Ri
beiro e o Conselheiro Tavares, assim 
como os Senadores Humberto Lucena 
e Nabor Júnior. 
Iniciou o seu pronunciamen10 lembran
do as conferências globais que come
çaram com a reunião da cúpula sobre 
a criança. E que, em Copenhagen, tra
tou-se da pobreza, do desemprego, da 
integração social, da situação da mu
lher, da educação e saúde, da África e 
países subdesenvolvidos e assim por 
diante. 

Asseverou que o Governo do Brasil 
considera bem-vindas as estratégias 
oriundas da Conferência de Cope
nhaguen. 

8-12-95 
10h30min 

25t 

Disse que o Programa de Comunidade 
Solidária do Brasil tem procurado coor
denar os esforços da pobreza absoluta 
com '! colaboração da sociedade civil. 
A programação, lembrou o Embaixador 
Celso Amorim, envolve alimenteção e 
nutrição, serviços urbanos básicos, de
senvolvimento rural, criação de empre
gos, com o suporte de quatro bilhões 
de dólares. 
Discorreu sobre o Plano Real, a elimi
nação da inflação e a transferência es.: 
limada em 15 bilhões de dólares ·para os 
segmentos mais pobres da sociedade. 
Considerou importante uma coopera
ção maior entre as Nações Unidas e as 
instituições de Bret10n Woods. 
Chamou a atenção para o falO de que 
o tema Reforço da Cooperação Inter
nacional e Regional para o Desenvolvi
men10 possa levantar dúvidas sobre a 
prioridade dada à promoção do desen
volvimerno. Achou que muitos supor
tam os esforços da Organização e 
seus objetívos em prejuízo de progra
mas do mais al10 nível! 
Concluiu pela necessidade de que seja 
assegurada_ consistência às estratégias 
do Banco Mundial, do Fundo Monelário 
Internacional, do PNUD, do IFAD e do 
WFD (alimentação). · 
Sexta-feira 
Assembléia Geral- Plenário. 
A maior parte da Sessão foi dedicada 
aos resuJta;los da reuniã::l da c(pJia. Moo
dia! sobre desenvohtmento social e o rela
tório do Secretário-Geral sobre o Tema. 
Presenciei os seguintes discursos: 
1 ) Delegado do Paquistão - Instou os 
países desenvolvidGS · a desembolsa
rem 0,7o/o de seu PNB (GNP) para pro
gramas de assistência. 
2) Malta - Desenvolveu todo o pronun
ciamen10 sobre a importãncia de um 
trabalho harmônico com vistas ao for
talecimento social dos países; 
3) Turquia - Enalteceu o trabalho do De
legado Somovia· e o engajamen10 da 
sociedade como um 10do no processo; 

4) Bangladesh - Centrou suas preoru. 
pações com a marginalização social de 
nossos dias; 
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5) Noruega - afirmou que a implern'?'1-
tação dos programas exigirá esic 
profundos e que as metas priorit 
devem ser saúde e educação. Apn 
o Conceito 20/Lu;·· 
6) Tunísia- Enalteceu o E~'~ac. 
Somovia Como o repre<."c;<ar,,e de 
Malta, viu na harmc--ia o me.: ;;.ara a 
obtenção de resi111a: concretos. Mos
trou-se preocupado c-.. ··-, as zonas rurais;. 
7) Egito - Achou que . · processo cons-

. tib.i um marco e que ;:;eve desdobrar
se em programas plurianuais. Por ou
tro lado, enfatizou que a luta contra a 
pobreza é meta prioritária do trabalho 
do ECOSOc.-· 
Notas ~ 

a) •Delegado Somovia Trata-se de 
representante do Chile qi.le bem presi
diu o Comitê Preparatório (c:ilarnGilo de 
Prepcon) da Conferêrtia de Copenh~en; 
b) - Conceito 20/20. É a sugestão de 
que os países apliquem 20% do Orça
mento em programas sociais; 
c) ... O EcosOc, já referidó anteriormen
te, é o Conselho Econômico e Social. 
Nova Iorque, 9-12-95- Senador Hugo 
Napoleão 
Observador Parlamentar à 50ª Assem
bléia Geral da Organização das Naçõ
es Unidas (ONU) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
V. Ex" será atendido na forma regi~tal. 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, 
como Líder. S. ~xª dispõe de cinco minutos. 

A SRA. JUNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, nosso Partido, por intermédio do Lí
der do PDT na Câmara, Deputado Miro Teixeira, na 
semana passada. questionou o Governo Federal com 
relação à cfata.base para revisão dos vencimentos, sa
lários, soldos e proventos dos servidores pwlicos civis 
e militares. enfim, todo servidor pü:>lico federal. 

Por outro lado, o Governo tem alegado desco
nhecimento total com relação à legislação e à lei que 
deu origem, exatamente, ao princípio que garantiu o 
direito a todos os servidores públicos de terem revi
são de seus vencimentcs previstos exatamente para 
janeiro de cada ano. 

Tivemos o cuidado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, de fazer um levantamento de toda a le
gislação posterior a essa. S21Cionada pelo ex-Presi
dente José Sarney, que é a Lei n'! 7.706, de 
21.12.88, que diz claramente em seu art. 1 ": 

"A partir de 1989, o mês de janeiro 
será considerado data-base das revisões 
dos vencimentos, salários, soldos e proven
tos dos seJVidores públicos civis e mifrtares 
da Administração Federal Oireta e das Au
tarquias, dos extintos Territórios federais e 
das Fundações Públicas. • 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Nobre Senadora Júnia Marise, interrompo V. Ex" 
para prorrogar por mais 15 minutos a Hora do Expe
diente, com aquiescência do Plenário. Muito obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Prosseguindo, Sr . 
Presidente, essa ê a Lei n'!. 7.706, que ainda não foi 
revogada e impõe que todos os aumentos devem 
ser feitos exatamente por meio de lei ordinária 

Segundo o levantamento que fizemos, Sr. Pre
sidente, temos a Lei n'! 7.830, de 28.09.89, que man
tém o texto do art 1 "-, que diz o seguinte: "Mantida a 
data-base estabelecida n:> art 1"- da Lei n'! 7.706, de 
21 .12.88, os salários. vencimentos, soldos e proven
tos dos servidores civis e mDitares da Administração 
Federal Direta, das Autarquias, das Fundações Pú
blicas e dos extintos territórios federais... • 

Temos também a Lei n'! 7.923, de 12.12.89, 
que diz "que os vencimentos, salários, soldos e de
mais retribuições dos servidores civis e militares cor
responderão - para não me alongar mais - ( ... ) aos 
índices de reajusta desses servidores". Essa tam
bém não modificou a Lei n" 7.706. 

A outra lei, Sr. Presidente, é exalamente a Lei 
n'! 7.97 4, de 22.12.89, pela qual se estabelece "que 
na data-base estabelecida no art 1 "- da Lei n" 7. 706, 
de 21.12.88, far-se-á a revisão geral dos vencimen
tos, salários, soldos e provenlos e demais retribuições 
dos servidores civis e militares do Poder Exect.tivo." 

Ternos ainda, Sr. Presidente, a Lei n" 8.162. de 
08.01.91; a Lei n'! 8216, de 13.08.91; a Lei no- 8.460, de 
17.09.92; a Lei n"-8.645, de 02.04.93; a Lei n"-8.659, de 
27.05.93, e, finalmente, a Lei r/1-8.676, de 13.07.93. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, segundo esse levantamento geral feito aqui no 
Senado Federal, no sistema PRODASEN, a partir da 
Lei n" 7. 706, que fixa a data-base de janeiro para 
aumento e revisão dos salários e vencimentos dos 
servidores públicos federais, não encontramos, em 
qualquer dessas leis, a revogação da data-base fixa
da exatarnente na Lei n'! 7. 706. 

Ocorre também que, apesar de o Supremo Tri
bunal Federal considerar inconstitucional o dissídio 
coletivo, a Lei n" 7.706 não foi revogada. Portanto, 
entendemos que cabe ao Presidente da República, 
cabe ao Governo Federal, neste mómento. rever a 
sua posição e ter sensibilidade diante de uma ques
tão que, certamente, violenta a consciência, porque 
todos sabemos que os salários dos servidores públi
cos federais estão congelados há mais de um ano, 
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estão defasados, e a correção salarial não pode, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ficar aquém dos 
percentuais estabelecidos pela própria inflação. 

As Bancadas do PDT no Senado e na Câmara 
dos Deputados desejam que o Presidente da Repú
blica modifique a sua posição de intransigência em 
relação à revisão dos vencimentos dos servidores 
públicos federais. 

Sr. Presidente, tiveroos o cuidado, juntamente 
com nossa assessoria téênica, de levanlar lei por lei, 
a partir de 1988, a fim de verificarmos se a Lei n" 
7.706 havia sido revogada, para que, afinal, pudés
semos trazer essa documentação ao plenário do Se
nado Federal - como tarrbém está fazendo o nosso 
Uder, Deputado Miro Teixeira, na Câmara dos De
putados - e fazermos a conclarnação ao Presidente 
da República para que reveja a sua posição de in
transigência e determine, imediatarlii!nte, a revisão 
. dos salários dos servidores públicos federais. 

Entendemos que existem oUtros meios e cami
nhos para que essa lei seja cumprida e temos certe
za de que o Presidente da República, fiel cumpridor 
da lei neste País, não poderá se afastar do cumpri-
mento da Lei n" 7 .706. '~ 

Muito obrig,.da . 
O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador EduardO Su
plicy, como Líder. S. ~dispõe de cinco minutos. 

Em seguida, concederei a palavra ao nobre Se
nador Osmar Dias, para urna comunicação inacfoável. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, terno por aquilo que está por ocor
rer no Senado, e falo como amigo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso hâ muitos anos. 

Não gostaria que o Projel!l Sivam fosse a cau
sa de eventual naufrágio de seu Governo, o que. en
tretanto. poderá vir a ocorrer dependendo daql.ilo 
que acontecer no Senado Federal. 

Preocupam-me as declarações, por exemplo, 
do Senador Elcio Alvares, Líder do Governo, ao 
transmitir à imprensa que o Projeto Sivam agora tem 
uma decisão simples: que a única coisa que temos 
que ver é o afastamento da Esca, e poderemos aqui, 
simplesmente, analisar o projeto de resolução sem a 
participação da Esca, e tudo estará adequado. 

Parece que nos esquecemos dos motivos que 
nos levaram a formar a COmissão para a anâlise do 
Projeto Sivam. 

Lembremo-nos dos falos: foram divulgadas 
pela imprensa as gravações de conversas entre o 
Embaixador Júlio César Gomes e o represenlante 
não da Esca mas da Raytheon, no Brasil, o Presi
dente da Líder. Sr. José Afonso Assumpção. Tama
nha foi a repercussão dos fatos que os Partidos de 
Oposição, o PT, o PC do B, o PDT e o PSB sugeri
ram a realização de CPI e começamos a coletar as-

sinaturas na Câmara e no Senado. Foi então que o 
Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, e diversos 
Senadores, inclusive o Presidente da COmissão de 
Defesa Nacional e Relações Exteriores, disseram
nos que poderíarnds formar uma supercomissão, 
constituída pelas Comissões de Assuntos Econõmi
cos, de Defesa Nacional e Relações Exteriores e, 
para o propósito de apurar e fiscalizar, também pela 
Comissão de Rscalização e Controle. 

A COmissão foi formada para apurar os fatos 
em profundidade, sem esconder este ou aquele ou
tro. Pois bem. se a missão da Supercornissão não 
for cumprida, voltará a !laver motivação para que re
colhamos as assinaturas 'necessárias para a forma
ção de comissão; e se, porventura, no Senado hou
ver pressão para que os Senadores não assinem, o 
que vai acontecer é que o Senado estará abrindo mão 
da sua responsabilidade constitucional de fiscalizar e 
apurar, o que a Câmara fará, porque na Cãmara já hã 
número suficiente de assinaturas para a formação de 
comissão. Eu queria então dizer aos Srs. Senadores: 
não vamos abrir mão dessa nossa prerrogativa 

Os problemas do Projeto Sivam são graves 
sim. A relação da Esca com a Raylheon e a Líder 
data de junho de 1992, conforme documento que o 
Senador Antonio Carlos Magalhães obteve de pa
triota e do qual agora nós, membros da Comissão, 
estamos de posse. Trata-se de acordo entre as par
tes. no qual se propunham a fazer tudo para realizar 
este projeto, e, mais ainda, agir em outros países 
dos diversos continentes.· 

E havia naquele mesmo momento um oulro 
acordo, realizado, assinado entre as três empresas. 
que, segundo o Vice-Presidente da Raylheon, Ja
mes Carter, conforme declaração à Gazeta Mercan
til, só foi desfeito em dezembro de 1994: o acordo 
de sigilo entre as três partes. 

Não entendo como é que o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso diz à Veja que esse acordo 
não tinha grande importância: 

"Para a Aeronáulica, os seis funcioná
rios não eram da Esca, mas pessoas de sua 
confiança na Esca Tanto que quando eu 
decidi que a Esca tinha de ser eliminada, ti
vemos de pegar o mesmo pessoal e levar 
para a Aeronáutica .. • 

Diz como se não fosse importante que a Aero
náutica tivesse seis de seus funcionários remunera
dos pela Esca na hora de escolher a Esca, e âepois 
na hora também de recomendar a escolha da Rayt
heon, como se a escolha da Raylheon não estivesse 
contaminada por esse processo. 
· Ora, é preciso muita ingenuidade! Será que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso está tão pres
sionado pela Embaixada dos Estados Unidos, pelo 
Presidente Bill Clinton - que não falou com ele, diz ele 
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aqui na entrevista à.Veja -.pela carta do Presidente 
Bill Clinton oo Presidenle Itamar Franco sobre isso? 

São inúmeros e públicos os conta1Ds das aulo
ridades, as diversas vezes em que as autoridades, 
em que o Secretário Ron Brown e outros falaram; 
também falou o Presidente Mitterrand, também fala
ram os da França. Mas as autoridades dos Estados . 
Unidos têm feil:l, SL'TI, a maior pressão para que isso 
seja aprovado. .. 

Ora, Sr. Presidente, a Esca tinha então a res
ponsabilidade, porque era da confiança do Ministério 
da Aeronáutica, de escolher a melhor empresa, den
tre as brasileiras, para o trabalho de gerenciamenlo 
e integrãção. · 

Ontem conversei com o presidente de uma das 
empresas que estavam por ser eventualmente esco
lhidas e perguntei a ele, ao Sr. Henry Maksoud, Pre
sidente da Hidroservice, se por acaso os funcioná-

. rios da confiança do Ministro da Aeronáutica estive
ram na suà empresa perguntando-lhe, em detalhe, 
em que medida tinha capacidade para integração e 
gerenciamento. E ele disse que não, que ninguém -
da Aeronáutica ou da Esca - havia estado lá, para 
perguntar isso, porque eles tinham, sim, ~cidade 
para isso, se viessem a ser consultados. Esta teria 
sido a resposta. 

Ora, não podemos agora querer passar sobre 
essas coisas como um rolo compressor. Precisa
mos, sim, ouvir os cientistas da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência . _ . 

É por esta razão que es1Du encaminhando ao 
Presidente Antonio Carlos Magalhães um ofício - e é 
um requerimen1D -. primeiro, informando que o Sr. 
Aldo VIeira da Rosa. por estar-em Stanford, não pode
rá vir, que o Sr. Saint Pierre poderá vi[ na semana pró
xima, no dia 25, ou desse dia em diante, porque esta 
semana estará viajando para o Peru e, também, diante 
da revelação, na revista lstoé desta semana. de que o 
projeto Sivam poderá ser realizado por US$927 milhõ
es, em vez de US$1 ,438 bilhão. Escutamos os cientis
tas da SBPC, que podem transmitir ao Senado a me
todologia para a qual fizeram esses cálculos. 

Ora, Sr. Presidente, eu gostaria que Sua Exce
lência o Presidente Fernando Henrique Cardoso dis
sesse ao Presidente Bill Clinton, ao Embaixador 
Melvyn Levitsky, dos Estados Unidos, e ao repre
sentante da Raytheon que nós, Senadores - Roberto 
Requião e Antonio Carlos Valadares -. ouvimos do 
Ministro Adib Jatene, ao explicar ao Embaixador de 
Cuba, Ramon Sanches Parodi, e ao Presidente rep
resentante do Centro de Engcnn !ria Genética e Bio
_tecnologia, que estava cancelando licitação inteira
mente legal, internacional e pública para a compra 
de 21 milhões de vacin&. ~orque uma empresa dis
se que poderia fornecer o produto a um preço signifi
cativamente mais baixo. 

Os represental'!)es da empresa ~ teriam 
ditO: "Olha, não acreditamos tanto que ISSO possa 
ocorrer, mas, em todo caso, também vamos partici
par da nova r!Citação. Não vamos protestar. vamos 
respeitar a decisãô do Governo brasileiro". Eu gosta
ria de ouvir o Embaixador dos Estados Unidos e o 
representante da Raytheon dizerem: "Compreendo . 
as decisões do Governo brasileiro e do Senado Fe
derai". Que o Senador Rarnez Tebet examine com 
clareza esse acordo. 

Outro acordo que foi signoso e que só agora se 
tomou público: que sejam examinados com cuidado 
os preços oferecidos pela Raytheon, comparados 
àqueles que a comissão de cientistas da SBPC _Oe
rnonstram. Vamos esperar que o Governo amenca
no transmita ao Governo brasileiro e ao Congresso a 
mensagem: "Sim, vocês têm a obrigação e o dever 
de defender o interesse público. Não vamos querer 
fornecer equipamentOS ao Brasil s~ ou ain
da a preços maiores do que os da indCslria na::ional". 

Ouvidos os membros da SBPC e os empresá
rios nacionais, espera-se que essas negociações 
não mais sejam feitas sigilosamente - porque o fo
ram. A Esca e o Ministério da Aeronáutica - esse 
falo já está comprovado- agiram em desacordo_com 
os principias' éónstitucionais do art 37, que e_XJQem 
da administração pü:llica brasileira impessoalidade, 
moralidade e transparência de ações. . 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é preci
so que tenhamos procedimentos transpa~ntes. e 
não tenhamos receio das palavras do· Bngade1ro 
Ivan Frota Permita-me, Senador Antonio Carlos, Ma
galhães, havia sido uma decisão da Comissão ouvir 
o Brigadeiro Ivan Frota 

Também não gostei e discordo das obsentaÇÕ
. es lidas pelo Senador Jefferson Péres. Imaginem, 
ameaçar com golpe miitar caso haja uma decisão 
contrária aos interesses p(blicos! A melhor defesa 
para as irregularidades são os processos democráti

-cos. É a palavra a melhor defesa diante das _denún-
cias generalizadas de que Senadores podenam es
tar recebendo benesses para aprovar rapidameole o 
Projeto Sivam. Dever-se-ia exigir um esclarecinlen1D 
de pronto ali, na Comissão. 

Sinto discordar e o faço com todo o respeito e 
amizade mesmo. Meus procedimentos têm sido no 
sentido ele hora concordar. hora ãJVergir, mas é impor
tante expressarmos os pensamentos com franqueza 

Creio que o Senado teria avançado mais se ti
vesse ouvido o Brigadeiro Ivan Frota, as suas alega
ções. Jamais o golpe militar será a solução para ~ 
problemas brasileiros. É exatamente a del'TlOCraCia 
que nos pe1mite uma análise profunda das matérias 
emdebate. . 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR EDUARDO SUPUCY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 
1 -Introdução 
Acordo entre partes assinado no dia 8 de julho 

de 1992, entre: 
A Raytheon Company, uma corporação organi

zada e atuante segundo•as leis do Eslado do Dela
ware, tendo sua sede situada ao número 141 da 
Spring Street Lexington, Massachusetls 02173, por 
seu representante legal (doravante denominado 
Raythéotl); 

ESCA- Engenharia de Sistemas de Controle e 
Automação SI A. urna corporaçd.o organizada segun
do as leis brasileiras, com sede em São Paulo, Ba
rueri, ao número 1142 da Alameda A\raguaia Centro 
Comeroial - Alphaville, por seus representantes le
gais (doravante denominados Esca); e 

Companhia Líder Taxi Aereo, uma corporação 
organizada segundo as leis. brasileiras, com sede 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao número 123 da 
Avenida Santa Rosa, por seus representantes legais 
(doravante denominados Uder). ;;. 

Considerando que, Raytheon é uma co~
nhia com extensa experiência em Sistemas Co~le 
de Tráfego Aéneo, inclusive em processamento de 
dados de radar e sistemas de monitoramento. 

Considerando que, Esca.é urna companhia de 
engenharia de software e sistemas, com experiência 
em muitos setores de engenharia, especialmente em 
projetos e gerenciarnento de projetos de Sistemas 
de Controle de Tráfego Aéreo; e 

Considerando que, Líder é a representante da 
Raytheon no Brasil para os si5\erl1as, equipamentos, 
e serviços mencionados acima 

2-0bjetivo 
As partes concordam em trabalhar juntas no 

projeto SIVAM (Sistema Integrado de Vigilância da 
Amazônia) de modo a tomar este projeto técnica e 
financeiramente factível para o Governo Brasileiro (o 
Cliente) e de modo a obter, junto ao cliente, contra
tos para o projeto. 

3 -Exclusividade 
As partes oonoordam em trabalhar em regime de 

mutua exclusividade, no projeto Sivam, bem como de 
buscar outros empreendimentos similares nas Ameri
cas La!ina e Central, Portugal e África As partes dis
cutirã:> a participação mútua em ~reendirnentos 
dease gênero a medida que sejam identificados. 

4-Responsabilidades 
4.1. Responsabilidades da Raytheon 
De ser o membro Norteamericano do grupo 

Raytheon-Esca-Lider (o Grupo)_ 110 Projeto Sivam e 
de trabalhar com o grupo para definir a sua composi
ção legal. 

De desenvolver acordos detalhados de parce
ria com esca· e Uder definindo a exala participação e 
alcanCe de responsabilidade de cada parte. 

De fazer os oontatós necessários com- outras 
companhias arneriêan$IS que possam ser úteis ao 
conteúdo 1écnico e politico do empreendimento. 

De manter oonlato<l oom instituições financei
ras para assistir ao g~ na obtenção de recursos 
para o projeto. 

4.2. Responsabilidades da Esca 
De ser o principal membro brasileiro do Grupo 

e de trabalhar com o Grupo ~ definir a sua com
posição legal. 

De desenvolver acordos detalha;!os de .parceria 
com a Raytheon e a Líder, definindo a exala participa
ção e alcance de responsabilidades de ca:la parte. 

De fazer os contatos necessários com outras 
companhias brasileiras que possam ser úteis ao 
conteúdo técnico e político do empreendin'lento. 

De apoiar o projeto S"wam em todas as suas fa
ses no Brasil. 

De coordenar e executar contatos técnicos e 
institucionais com o Governo Brasileiro e outras 
agências, relativos ao projeto, e durante toda as 
suas fases. -

De proporoionar apoio técnico, administrativo e 
executivo, do deseôvolvirnento do concei1o até sua 
implementação, segundo o que for detenninado pelo 
grupo em seus acordos. 

4.3. Responsabilidades da Líder. 
De ser o outro membro brasileiro do Grupo e 

de trabalhar oom o Grupo para definir a sua compo
sição legal. 

De desenvolver acordos detalhados de parceria 
oom a Raytheon e a Esca, definindo a exala participa
ção e alcance de responsabilidades de ca:la parte. 

De executar atividades relativas à repre
sentação da Raytheon, respondendo à Raytheon e 
se comunicando com autoridades brasileiras à medi
da que for necessârio. 

De assistir a Esca na implementação de conta
tos sobre o projeto no Brasil, em consonância com 
as estratégias definidas pelo Grupo, para tornar o 
projeto factível. 

De executar outras tarefas a serem definidas 
nos acordos do Grupo. 

5. Relacionamento entre as partes. 
As partes fornecerão una à outra todas as in

fonnações técnicas, administrativas, econõmicas e 
financeiras para o apoio e a implementação de todas 
as atividades mencionadas neste memorando. 

Cada parte arcará com as despesas de exe
cução das atividades relativas às suas responsa-
bilidades. -

_ As partes concordam em buscar outros parcei
ros para unirem-se ao grupo Raytheon-Esca-Líder, 
se ·tal medida for útil ao contexto técnico-político do 
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prOjeto Sivam, outros parceiroS serão aprovados por 
consenso do Grqx~. . 

No prazo de quarenta e cinco (45) dias, as par
tes definirão a entidade eiJl)l'eSalial que será usada 
pelo Grupo para o projeto, defuirãó um cronograma 
de implementação. definirão outros membros poten
ciais do Grupo e definirão as responsabilidades dos 
membros do Grupo. · 

7 -.Garantias ... • 
A - Cada parte garante às outras que está, e 

que pennanecerá, em conformidade com todas as 
leis e regulamen!ações de todos e quaisquer países 
envolvidos no desempenho do que daqui decorre. 

B - Cada parte garante e concorda que.. na 
execução deste acordo, não fez nein fará no fltu'o, di
reta ou indirelamente. oferta. pagamento, providência 
de pagamentl ou autlriza;;ão de ~ de qual
quer dinheiro, e nem oferecer, doar,~ doar, ou 
aulorizar a doaçik> de qualquer objeto de valor para: 

a) qualquer funcionário do governo, qualquer 
partido politico, funcionário afim, ou qualquer cancfl
dato a cargo politico; ou 

b) qualquer ol.Ua pessoa. de quem se saiba, ou 
de quem haja razões para sqlOI', que a IDialidade ou 
l.llla fração de lal dinheiro ou objelo de valor será ofe
recido, dado ou prometido, dire!a ou inciretaiTier1l a 
qualquer funcionário plbriCO, parti!os políticos, fmcio
nário de partido político ou candidato a cargo politico; 

tendo como objetivo: 

a) influenciar qualquer ação ou decisão oe tal 
funcionãr!o, partido, funcionário afim ou candidato. 
em suas funções públicas, incluindo a decisão de 
deixar de cumprir as suas funções oficiais; 

b) induzir tal funcionário, partido, funcionário 
afim ou candidato, a usar de sua influência junto a 
qualquer governo ou meio decorrente, para etetivar 
ou influenciar qualquer ato ou decisão de tal governo 
oumeio. · 

De forma a auXIliar qualquer das partes a obter 
ou manter negócios com, ou para, qualquer pessoa. 

a-validade 
Este acordo será efetivado no ato da assinatu

ra de todas as partes envolvidas e perderá sua vali
dade em caso de mútuo acordo entre as partes, ou 
no caso do cliente decidir não implemen!ar o projeto 
Sivam. Salvo se consensualmente disposto por to
das as partes. este contrato expirará no ara 31 de 
dezentlro de 1993. 

Declarando qUe as partes estão de aoo~o cc.m 
os termos deste memorando, firmam-:;e três cópié!S 
de igual conteúdo e forma. 

Esca - Steve A. Ortiz, Presidente. José Anto
nio DePodestá, Diretor; Líder- Eduardo de P. Vaz; 
Raytheon Company - Edmund B. Woolen, Vice
Presidente de Marl<eting. 

MEMORANpUM OF UNDERSXANDINq 

,1. Intro~uotion 

This Memorandum of Unders~:andi:ng ("MOU") signed· on J·uly j 
1992, between: 

Raytheon company, a corporatl.on organized and exisl:ing under 
the laws of the State of Dalaware, and having its principal 
otfice at 141 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02173, 
by its legal representativa (hereinaftar called "RAYTHEO!l"); 

ESCA - Engenharia de Sistemas de Controle e Automacao S/A, a 
corporation organized undar Bràzilian Laws,' having its 
headquarters located in Sao Paulo, Barueri, on Alameda 
Araguaia, 1H2, Centro Comercial- Alphaville, by its legal 
representativas (hereinafter called '11 ESCA") ;· and 

LIDER TAXI AEREO COMPANY, a corporation orga.nized under 
Brazilian Laws, having its headquarters in Belo Horizonte, 
Ninas Gerais, on Avenida S11nta Rosa, 123, by its lr-ga! 
rep~esentatives (hereinafter called "LIDER"). { 
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' 
HHEREAS, RAYTHEON is a company w.i,th ~~tensive capabilitj in 

A.ir .Traffic Control Systerns, including radar. data pr=:>cessing and 

display systerns} 

WHEREAS, ESCA is a Software and Systems Engineering Company 
~ 

with experience in rnany engineer.ing sectors, specially in !dr 

. Traff i c Control Systerns projects and. proj·ect management; and . . - - . - . 

WHEREAS, LIDER is the RAYTHEON representativa in Brazil for 

the systerns, eguiprnents and services mentioned above. 

2. O !:li a e ti v e 
' 

The partias agree to work togethar in the SIVAJI! Pro~ect 
(Ama~onia ·surveil1ance ·Systern) in order to·make this proJect 
technically and financially feasible to the Government of 
Brazil ( the "Customer") and to . obtain contr&.cts for the 
proj~ct from the Customer. 

3. Exclusivity 

The ·p-artias agre e. wi th ~10rk i ng on a mutual and exclusi v'-' 
basis, on Project SIVM4, as well as to look for other simil~r 
enterprises in south and Central Amarica, Portugal and /,frJ c a. 

· The partias w:ill discuss mutual participation in such sirnJ lé\r 
enterprises as are identified. 

4. Besponsibi lities 

4.1 RAYTHEON Responsipilitias 

To be the United States member of the Raythaon-ESCA-Lide: 
group (the 11 Group") in Project SIVAM and to work with thr 
group to determine its legal composition. 

To develop detailed taaming agraements wi th ESCA onc 
l.IDER, outlining the exact participation and scope ot 
each party's responsibilities. 

To make the necessary contacte with other USA companies 
that could be useful for tha technical and political 
content of the enterprise. 
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To conduct contacta wi th financial institutiona to assist 
the group .:."l obtaining resourcea for the project. 

To ba the le~d "Brazilian member of the Group anci to worY. 
with th~ Group:to determine its legal composition. 

To davelop detailad taaming a;;reements with RAYTHEON cnd 
LIDER, outlining the exact participation and accpe c.; 
each party's responsibilities. 

To make the necessary contacts with ather Sra.:.Hian 
companies that could be useful for the tecimical and 
political content of the enterprisa. 

~ 

To support tha Project S!VAM in all phaaes in Brazil. 

To perform and coordinate related technical and 
institutional .contacta with the Brazilian Government and 
other agencies during all phases of ths project. 

To parform technical, management and a~ministrative 
suppcrt from concept development through implementativn 
as directed by the Group as outlined in Group ag~·eemunt5 --

4.3 LIPEB Besponsibilities 

To be tht::~ other Brazilian meml:ler of the Group anq to worl<: 
with the Gróup to determine its legal composition. 

To develop detailed teaming a;;reements with RAYTHEON anà 

ESCA, outlining the·exact participation.and scope of eac~ 
party's responsibilicies. 

To perform activities conce~ned with its RAYTHEON 
representation, responding to RA\"THEON and cor.u::~unicac:.n:; 
with arazilian authoritiss as necessary. 

To asaist ESCA in performing progra~ contacta in Brazil 
in conso:1ance with the strat:egiae defined by the Group t-o 
make tra project fsaeible . .. 
To perform other tasks as outlined in the Group 
a9reemants • . -
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S. Ralationship Between the Partias 

The partias will provida each other with all the nece,ssary 
tEchnical, administrativa, economic and financial inforrnation 
to support and carry on the procass of all actl•Ji t.ies 
mentioned in this MOO. 

Each par!y will bear its own expenses to perf=rc ~e 
activities related to its responsibilities. 

\ 

The partias aqree to look for other p;,rtners to jo;n the 
RAYTHEO!l-ESCA-LIOER Group if it wi!l be useful fcr -the 
technical/political contaxt of Projaot SIVAM; other partners 
will be approvad by joint agraement of the Group. 

Within- forty-fi"Ce (45) days, tha partias will define the 
business entity to be used by the· Group for tha project, 
d'efJ.na a schedule of implementation thereof, define other 
potential mambers of tha Group and define Group r..arnber 
responsibilities. 

6. SIVAM Project natinition 

Within !orty-five (45) days, tha partias will davelop 11 

prelirninary SIVAM Project àefinition o:ith budgetary costs rnr 
purposes of estir.:atinq financial needs, locating sources a:d 
methods of financinq, briefing the Governrnent of Brazi l "-~ilnJ 
further defininq Group rnember rasponsibilities. 

7 • Warnnties 

A. Each party warrants to each other party that it ia, and 
vtill remain, in full complianca with all applicabla laws 
and regulations of any and all countries relatad to the 
performance hereof. 

B. Each party warrar.ts and agrees that, in the performance 
of this Aqreament, it has not ahd will not in the future, 

diractly or i.ndirectly offer, pay, provida to pay :::: 
authorize the payment of any money or cffer, give, 
promise to give, or authorize, the giving of anything 0f 
value to: 
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(a) 
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.. ny governrnent arf i c ia 1, 
off icial thereof, c r 01ny 
o:::fica; or 
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"ny political party ur 
candidate for politi<.;al 

(b) any other person whila knowing or hàving reason to 
kno~ that all or a portion of such money or thing 
of value will be offered, given or prornised, 
directly or indi=-ectly, to any such official, te 
any such politica! party or official thereof, or to 
any candidate. for political office; 

for tha purpose of; 

\ 

(a) 

(b) 

influencing any action or decision of such 
officiàl, party or official thereof, or candidate 
in his or its official capacity, including a 
decision to fail tó perform his or its officiar 
functions; 

inducing such official, party or official thereof, 
. or ~andidate to use his or its influence with any 
.government or.instrurnentality thereof to effact cr 
influence any. act or decision of such government or 
instrurnentality; 

in order to assist any party in obtaining or retaining 
business ·for or with or direct:ing business to any person. 

s. vali4ity 

This HOU will be effective after the signature of all parties 
involved and shall lese effectiveness in casa mutual agreement 
atnong all parties or if the cus~omer decides not to pursua tha 
SIVAH Project .. Unless o~herwise rnutually agreed by all of tlle 
partics, this. MOU wi.ll expire on December J ~, 1993. 

Stated that the partias are in eccordance with the terms of 
this MOU, it is signed in three copias of equal content and form. 

ESCA 

St~ve A. Ortiz - PreF.-dent 

. ü r./!. {'.,j(<. c ) 7-:('.\(" . .,~ .. '.f ~J . ,.~--. ·' :-

Jose Antonio DePodesta' -

RAYTHEO(. &5!'0~efc~ili~n. / .J _______ _ 
.• ;' \ -r?-

,/ -... ./ -~k/· ... 
Edmun /B Woollen - Vice President 

Corporate Marketing 
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O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação de Liderança 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
Nobre líder Elcio Alvares. há uma lisla de oradores 
inscritos, inclusive para comunicação inadiãvel, 
corno é o caso do Senador Osmar Dias, que já havia 
solicitado a palavra O Senador Ademir Andrade 
também a havia solicitado como líder, bem como o 
Senador An1Dnio Carla§ lí.lagalhães. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidenle, tra
ta-se de comunicação de Liderança Fui citado nomi
nalmente, embora não esteja usando essa prerroga
tiva, juntamenle com o Senador Antonio Carlos Ma
galhães. Mas, neste instante, gostaria de falar como 
Líder dO Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
Dentro desse critério, nesse caso, êoncedo a pala

. vra ao Ser;mdor Antonio Carlos Magalhães, que a 
5oficitou em primeiro lugar. 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço, com prazer, o 
.Senador Antonio Carlos Magalhães. Inclusive tenho 
a impressão de que convergimos no raciocínio. 

Estou pedindo a palavra COnl!l Líder do Governo, 
mas, em homenagem ao Senador Antonio Carlos Ma
galhães, incloo-me para falar logo após o Senador. 

O SR. PRESIDENTE .(Teo1Dnio Vilela Filho) -
V. Exª solicitou a palavra por ter sido citado. 

O SR. ELCIO ALVARES- Não. Pedi a palavra 
como Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho)- O 
Regimen1D não ãlfere o Líder. Entretan1D, nas condi
ções de Uderança, tem prioridade o Senador Ademir 
Andrade, que já havia sofiCilado a·palavra'como l:.íder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
em virtude do tema que esta sendo tratado, cedo a 
palavra ao Senador Elcio Alvares e, depois, ao Se
nador Antonio Carlos Magalhães. Manterei a minha 
inscrição para falar em seguida 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares 
corno Líder. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, aprendi, desde moço, que a 
emoção é inimiga da razão. No momento em que o 
sentimento fala mais ai1D, a inteligência recua um 
pouco e, às vezes, o debate não ingressa nos parâ
metros da racionalidade 

O assun1D Sivam começa a ganhar aspectos 
aue precisam de, principalmente da Liderança do 
Governo, uma ·palavra que seja a definitiva, e não a 

solta dos noticiários; aquela com a responsabilidade 
de ler sido filiada na 1ribu1a do Senado da Rep(bl'rca. 

· o fato de o Senador Eduardo Suplicy ter men
cionado o meu nome em uma colocação que fiz com 
a mais profunda correção, obriga-me inicialmente a 
fazer uma justificativa pessoal - porque eu não gos
taria de mencionar qualquer aspecto pessoal. Pre
lendo fazer, ao término desse breve pronunciamen1D 
de Uderança, uma colocação que considero funda
mental, em homenagem à posição do Governo e, 
principalmente, à posição honrada do Presidenle 
Fernando Henrique Cardoso. 

Ontem, participei, como tenho participado, da 
reunião das 3 comissões. Esta cingiu-se exclusiva
mente à interpretação regimental do que é apreciar 
ou não uma mensagem do Governo. 

Toda essa celeuma é decorrente de uma men
sagem enviada pelo Governo, que procura adequar 
as Resoluções n2s 91, 93, 95, 96, de 27 de dezem
bro de 1994, para substilúr a Esca por um órgão do 
Governo que prosseguisse aquela autorjzação que 
foi dada pelo Senado em 1994. Qualquer Senador, 
lendo a mensagem de página e meia. vai compreen
der que o Governo não pretende, de maneiJ:a, algu
ma, convalidar qualquer tipo de financiamento; o Go
verno não prelende, de maneira alguma, abrir qual
quer tipo de discussão em tomo de contratos já cele
brados. Se apenas prelende, corno é do seu dever, 
substituir a Esca, que foi au1Drizada por nós para in
tegrar a relação juriãiCa já formada com outras em
presas que estão envolvidas no Proje1D Sivam. 

Portan1D, a disct rss'ão emocional não colhe ·no 
caso. O que o Senado eslá fazendo - e aí me lo!NO 
nas palavras -do Senador Ramez Tebet, t'ão diligenle 
e cuidadoso - é verificar evidenlemente o hemisfério 
da sua compelência para responder alguns questio
namentos que estão sendo feitos à margem do Pro
je1D Sivarn. Agora, de repente, querer colocar um 
componente político, levantar dúvidas que não têm a 
base concreta do fa1D que pode ser examinado à luz 
da razão significa - perdoem-me aqueles que diver
gem do nosso pensamen1D e c .. pensamen1D de vá
rios Senadores aqui presentes - discrepar a verda
de, fugir à realidade daquilo que é o imperativo da 
Casa O Senado foi convocada pelo ExecutiVo, atra
vés de uma mensagem, para dizer se. autoriza ou 
n'ão a substituição da Esca por um nrgão de Gover
no. Obviamente, o Senador Rar .... z Tebet, com a 
sua inteligência, com a stia acuidade vai dar uma di
mensão ao Relatório, segundo entendo, por admirá
lo ao longo desses [lleses de convivência, dentro 
daquilo que a Casa espera da sua competência 
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Faço alguns destaques, que devem ser feitos: 
em nenhum momento o Presr.:iente Fernando Henri
que carnoso deixou de proclar. ;ar perante os Líde
res e perante todos os Senadores oue a intenção do 
Governo é exclusivamente a busca da verdade. O 
geslD tomado em relação à Esca foi decorrente de 
posicionamento do Senado, principalmente do Líder 
Jáder Barbalho. S. ~. através de motivação bem 
fundamentada. dirigiu-se ao PJ'tlsidente, que fez com 
que a Esca deixasSe de participar do Projeto Sivam. 

O Presidente tem reiterado que não podemos 
esquecer que temos resoluÇões vigentes. Ou de re
pente clã urna amnésia geral naqueles que não que
rem o Sivam? Esquecem que jã aprovamos cinco re
soluções que jã produziram efeitos? O País jã cele
brou contrato com ~resas de outros países. Ao
ma de tudo, portanto, hã uma po'!lição do Estado 
que não PQde ser desconhEcida O debate é neces
sãrio. Estainos em uma democraaa plena. E o pró
prio Presidente Fernando Henrique tem mantido 
com o Congresso e com o Senado da República um 
clima aberto. Dúvidas, suspeições, meias palavras 
não podem ser admitidas. 

Sabe bem o Senador Eduardo Supficy que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem uma 
história de vida que o credenciou, pela transparência 
do seu gesto, pela honestidade e pela postura Não 
seria agora, quando desempenha com tanto brilho a 
Presidêooa da República, que Sua Excelência iria 
enodoar 1.111 passado que é respeitado por todos os 
brasileiros e que lhe valeu a consagração de se ele
ger Presidente da República O Presidente Fernan
do Henrique está consaente dos ·seus atos e todos 
aqueles que o apóiam estão conscientes dos seus 
posicionamentos. 

Nesse caso do Sivam, disse bem claro: o Se
nado da Repü:llica pode politicamente, sim, ingres
sar em vãrias esferas, mas é competente ressaltar 
nesse instante que, dentro da mecânica administrati
va do País e da mecânica dernocrãtica, quem pode 
dizer se contratos estão Yiciados ou não, prima fa
cie, é o Tribunal de Contas da União. É.para isso 
que existe o Tribunal de Contas da União. Todos os 
dirigentes, em qualquer nível, estão sujeitos ao Tri
bunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas 
da União, para impugnar 1.111 -:::ontrato, não preasa 
do beneplâato do Senado. P ~· revés, o Senado pode 
deadir, sem qualquer li;>: Je julgado do Tribunal de 
Contas da União. 
--- -Agora{! ébvie-e até-ecial fazemlOS esse des
taque, porque todos que têm o mínimo raciocínio sa
bem que, para o Senado da República, no momento 

em que toda essa toada foi levantada, em razão de 
um relalório preliminar, seria interessante ter a pala
vra daquele Colegiada que representa o nosso siste
ma administrativo~ a cúpula da decisão maior para 
apreaar a validade dos atos administrativos. 

Então acho que, nesse momento, temos que 
ser chamados à razão, ternos que deixar a emoção 
de lado e examinar os fatos como eles se nos apre
sentam através da Mensagem do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, Mensagem essa que ·estâ sendo 
examinada por três Comissões rumulativamente. 

Houve um primeiro parecer- estou fazendo um 
ügeiro retrospecto - do Senador Gilberto Miranda, 
que teve a sua posição pessoal. E em razão da "irre
signação" de alguns elementos, que não aceitaram o 
parecer no primeiro instante, foram convocadas reu
niões dessas Comissão, porque entenderam elas 
que a matéria também era pertinente ao seu júga
men10. Fora disso é fazer notiaa, fora disso é procu
rar dar sensacionalismo a. aspectos outros que têm 
que ser ·examinados com patriotismo, com clarivi-
dênaa e, acima de tudo, com tranqüiüdade. _ 

Quero dizer, como Líder do Governo, que, em 
nenhum momen10, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso faltou ao seu dever de supremo rnandatãrio 
da Nação. O Presidente vai manter esse comporta
mento em todos os momenlos e em todos os instan
tes da sua administraçãÕ; no caso do Sivam, com a 
clareza que caracteriza os seus pronunciamentos. 

Agora mesmo, na revista Veja, o Presidente 
deixou rrn:ito claro qual é o posicionamen1o do Go
verno. Portanto, aqueles que divergem da posição 
do Governo coloquem o debate dentro da raaonali~ 
dade. Evitem a emoção, fiquem um pouco mais com 
a razão. Não adiante frase de efeito. Não adiante 
ameaça. Esta Casa, na verdade, tem oitenta Lide
res. Todos aqui sabem muito bem o seu destino, sa. 
bem a sua vida e, mais ainda, sabem a responsabili
dade que lhes pesa sobre os ombros. 

Tenho a obrigação, em nome da Casa- e faço 
isso com autenticidade - de dizer que voto a favor do 
projeto e não ~o que ninguém duvide da minha 
posição, posição lil1llida. transparente, inteiramente 
consciente. 

Quero dar ao Senador Antonio canos Maga
lhães, neste instante, a minha solidariedade pela ati
tude que tomou hoje, no plenário das três Comissõ
es, quando uma pessoa inteiramente despreparada 
j3al'a-av~ li!ilrec:fiu GSenado-c!a Repú
blica da maneira mais solerte possível. Só havia 
uma reação de um homem de bem, de um homem 
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consciente do nosso valor e da nossa responsabili
dade, e essa reação o Senador Antonio Carlos Ma
galhães, interpretando a grande maioria do Senado, 
teve de pronto, não permitindo que ficasse qualquer 
labéu sobre a honra e a dignidade do Senado da 
República. 

Podemos errar, o erro é humano, somos todos 
falíveis, mas alguém ter a coragem de dizer, com a 
maior desfaçatez possffel, insinuar mesmo, que o 
comportamento de um Senador é um comportamen
to malsão; deixar pressupor que o interesse pessoal 
suplanta o interesse nacional, isso merece repúdio 
de imediato. 

Lamentavelmente ainda alguns tentaram justifi
car uma posição que não merece acolhida nenhu
ma. O direito de ouvir todos têm. Como líder do Go
verno, na ocasião da reunião das CO'missões, falei: o 
Governo não quer de maneira alguma obstaculizar 
qualquer tiPo de depoi menta, e concordou com isso. 
No entanto, não posso ficar silente, como Senador, 
numa agressão que atingiu fundamente vários Sena
dores. Alguns reagiram até de maneira viril. Não foi 
apenas a afronta feita no jornal, que jâ mereceu do 
Senador Jefferson Péres a reprimenda da primeira 
intervenção; pior ainda: foi blasonada numa tribuna 
do Senado, arrostando a todos nós com uma pecha 
que, de maneira nenhuma, queremos ter. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V. Ex" um 
aparte? · · 

O SR. ELCIO ALVARES - Estou falando· como 
líder. Depois, em outro debate, darei a oportunidade 
de V. Exª falar. 

O Sr. Eduardo Suplicy -.Mas pode conceder o 
aj)arte.. · · 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, digo. 
neste momento, que a posição do Governo é clara. 
tranSparente. A posição desta Casa, através de 
cada Senador, serâ fotografada por inteiro. Mas não 
vamos permitir - não vou permitir, apesar de ser um 
hornem inteiramente moderado nõ meu comporta· 
mento - que as agressões, as insinuações fiquem a 
esmo, fazendo com que se transmita urna imagem, 
às v.ezes. de que hã uma possível omissão para en
cobrir fatos que não podem ser comungados aberta
mente no exercício do mandato parlamentar. 

Portanto, neste momento, quero dizer com o 
maior vigor possível, que tem sido írretorquível o 
comportamento do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que o Governo tem agido com a plena 
consciência dos seus atos. Apenas desejamos que. 
neste debate que inevitavelmente se farâ nesta 
Casa. da maior importância para o País, Iodos te-

nham em mira, acima de tudo, que a racionalidade é 
fundamental. 

Portanto, Sr. Presidente, essa a posição que 
coloco neste instagte como líder do Governo, enca
recendo mesmo aos meus eminentes Colegas de 
oposição, jâ que temos tido aqui uma convivência 
tão saudável, que caminhemos, divergindo nas 
idéias, mas. acima de tudo, respeitando-nos e fazen
do c-.om que aqueles colegas, que de uma forma ou 
de outra agiram em defesa da instituição, tenham 
permanentemente a nossa solidariedade. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Elcio Alva
res, deixemos a emoção de lado. Esctíe-me, pc)r favor. 

O SR. ELCIO ALVARES- Quero dizer a V. Ex" 
que já encerrei minha fala 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência concede a palavra ao nobre Senador 
Antonio Carlos Magalhães, para uma comunicação 

· inadiável. 
V. Ex" dispõe de cii1Co minutos. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável ~m re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Sri.Jsena
dores. acho que devo tratar do assunto veí:rtilado 
pelo nobre Sensdor Eduaroo St.pfq, mas serei tfeve. 

A comissão chamada de supercomissão, que 
engloba três comissões e estuda o Projeto Sivam, 
teria que ter um prazo de término, porque não pode
ria ficar indefinidamente, inclusive depois da convo
cação extraordinária, funcionando e· até impedindo o 
bom andamento dos trabalhos legislativos. 

Daí por que. já que os Relatores,- o Relator e 
Sub-rel ato r; se jUlgavam em condições de oferece
rem parecer. levaram para o Plenário da Comissão a 
fixação de uma data para o término dos trabalhos na 
Comissão e a·sua conseqüente votação no Plenário. 
Isso foi feito, sendo fixado que até o dia 7 o assunto 
seíia decidido na ComiSsão e trazido para o Plenário. 

É óbvio que, quando fiz isso, jâ eStava sentindo 
que muitos dos Srs. Senadores l)1e pro.curavam P9r 
achar que já era tempo de a Supercomissão term;. 
nar seus trabalhos: E eu ·não queria ter a responsa
bilidade de manter- o funcionamento dessa Superro
missão. até por que·pareceria vaidade fazer demorar 
mais tempo minha eventual presidência Então, deci
dimos que todas as últimas convocações fossem 
realizadas no dia de hoje. E marcamos a convoca
ção, para hoje. de dois cientistas e do Brigadeiro 
Ivan Frota. a pedido do Partido dos Trabalhadores, 
pela voz dos Senadores José Eduardo Outra e Ro
berto Requião. Os dois cientistas não puderam vir. E 
hoje o Senador .Edúardo Suplicy me fai entrega:" 
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uma correspondência, aHamente significativa, justifi
cando que um eslá fora do País - e dita os motivos 
pelos quais não pôde estar presente; o outro ·se pro
põe a vir depois do dia 25, que já é t.ma data difícil 
de ser ouvido. Propõe-se. no entan10, a mandar por 
escrito o que pensa. E o que está ·fora do País. âl
zendo não ser um especialista. dá a sua opinião, ex
tremamente sensata, que vale a pena, inclusive, 
mandar para todos os Srs. Seaadores. e o farei. 

Devo dizer ao Senador Eduardo Suplicy que, 
quando o embaixador americano tomou a ousadia 
de interferir no assunto Sivam. fiz a primeira declara
ção pública contra sua atitude, antes mesmo do Pre
sidente do Senado. E maís: como Presidente da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sem ouvir sequer a Comissão. mas sabendo que a 
interpretava. dirigi-me ao ltamaraty-opedindo que o 

· ltamar.rty protestasse, em nome da Nação brasileira, 
contra o enibaixador americano. FIZ isso etn defesa 
da soberania do País. Logo, estou atento em relação 
a esse assunto e cumprindo o meu dever com a Co
missão e com o País. 

Vê V. Exª que não há, de jeito nenhUm. uma 
submissão. Ao contrário. houve uma reação pronta, 
como mandava o meu caráter e manda o meu pa
triotismo. 

Conseqüentemente, tenho presidido com abso
luta imparcialidade a Comissão - e ninguém maís do 
que o Senador Suplicy sabe disso, porque não faço 
nada sem consultá-lo. inclusive sobre as convocaçõ
es. No entanto, deliberadas pela Comissão, que é 
soberana. ninguém muda as decisões. Eu não as 
mudo, depois de deliberadas pela CQmissão. 

Hoje, no entanto. o que se deu foi uma cor~
vocação, a meu ver inteiramente absurda. mas a 
Comissão deliberou. Então, fizemos a convoca
ção. 

Ao serem iniciados os trabalhos da Comissão, 
o eminente Senador Jefferson Péres fez uma ques
tão de ordem e abordou dois pontos: num. o Briga
deiro. presente à Mesa. salientava o seu interesse 
de. não resolvido a caso Sivam, apelar para o patrio
tismo das ForÇas Armadas até mesmo para um gol
pe em relação às instituições democráticas. No ou
tro. que era até anterior na entrevista, que o Senado, 
além de falar da subserviência da Governo quan10 
aos problemas americanos - quanto a isso nada o 
Senado tinha que resolver. é um problema da Go
verno Federal, não nosso. do ExecUtiVo-. ia também 
se submeter a isso, porque é um Senado que se 
rendia por troca de favores e benesses a tudo a que 
o Governo queria 

Dei-lhe a palavra e a oportunidade de dar ao 
Senado uma explicação razoável para que então pu
desse fazer o seu depoimento. E ele disse que man
tinha tudo aqt.ilo que dissera. inclusive em relação 
ao Senado, e consêqüentemente aos Senadores. 

Não me cabia. em defesa do Senado e dos Se
nadores, fazer outra coisa senão não permitir que 
ele falasse perante o Senado e perante a Comissão. 
encenar a reunião e pedir-lhe que se retirasse, em 
defesa da dignidade da Casa e de todos os Senado
res. sem exceção. FIZ isso. Faria hoje e. outras ve
zes. e quantas vezes estiVesse presidindo, em defe
sa da honra do Senado e da dignidade dos Senado
res. 

Qualquer homem de bem faria isso, e tenho 
certeza que o próprio Senador Eduardo Supr.cy e 
seus correligionários, todos pensam coma eu em re
lação a esse assunto. Podem. politicamente, discor
dar. mas na hora em que estiverem fazendo um exa
me de consciência irão achar que eu tinha razão na 
maneira de agir. Ainda ft.i mais tolerante e disse que 
se ele quisesse, mandasse por escrita aquilo que 
fosse ·tomado por colaboração. porque um homem 
que pensa assim do Senado não pode sequer dar 
uma colaboração digna de acemição da nossa 
Casa 

Agora, cabe. sim. à Mesa do Senado tomar 
providências em relação ao que ele disse. A minha 
parte eu fiz. Agora, espéro que a Mesa do Senado 
faça a sua parte. defendendo a dignidade desta 
Casa que eu soube defender. O Senado, pela sua 
Mesa. cumpra a sua parte! 

O SR. PRESIDENTE (Teatoriio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 
para uma comunicação inadiáv§l. por 5 minutos. 

Em seguida. nobre Senador Ademir Andrade, 
V. Exª terá a palavra. e entraremos na Ordem da Dia 

Lembro aos Srs. Senadores que teremos vota
ção nominal para indicação de embaixadores. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PA. Para urna co
municação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. 
Sr"s e Srs. Senadores, é quase desnecessária a mi
nha intervenção agora. depois da fala do Senador 
An10nio Carlos Magalhães, mas não posso abrir 
mão do direito que tenho de falar. neste plenário, a 
respeito do que ocorreu hoje. mesmo porque, na mi
nha vinda para o Senado, ouvi, através de urna rá
dio, que eu tentei agredir, fisicamente. o Brigadeiro 
Ivan Frota Se eu tive vontade? Trve. Mt.ita vontade. 
Ele merecia lima surra? Merecia uma surra Mas es
tou aprendendo com os mais experientes nesta 

· Casa a controlar a emoção, Senador Elcio Alvares, 
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embora eu não concorde que onde exista emoção 
deixa de existir a razão. Considero-as perfeitamente 
cof11latíveis, e acredito mais até nas pessoas que 
agem com emoção. 

U, somente depois da leitura do Senador Jef
ferson Péres, a entrevista do Brigadeiro Ivan Frota. 
Agora, por exef11liO, estOu um pouco emocionado, 
mas não deixo a razão. Aqui está escrito: 

~~ 

"É preciso fazer distinção - palavras do 
Brigadeiro Ivan Frota - entre o Projeto Si
vam'Raytheon e o Sivam/Brasil. Se o Gover
no aluai fosse sério, já teria denunciado, há 
muito tempo, o contrato que assinou ~egal
mente sem cobertura do crédito correspon
dente com a empresa americana Porém, o 
Governo, subserviente e fraco que aí es1á, 
não terá coragem de enfren1ar as pressões 
polípcas dos Estados Unidos no sentido de 
fazer valer tal contrato e, por isso, infeliz
mente - peço a atenção dos Srs. Senadores, 
como fez o Senador Jefferson Péres -, deve
rã obter os votos necessários para aprova
ção do financiamento pelo Senado, com
prando-os com benesses ·e favorecimentos 
diversos". 

Depois desse episódio, relatado pelo eminente 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da 
Comissão, ocorreu um outro fato, e faço este ÍJro
nunciamento para que as versões não sejam infiéis 
ao fato. O Brigadeiro Ivan Frota, após ter sido eScor
raçado, colocado para fora da sala da comissão, fa
zia um discurso naquele local entre o corredor e a 
sala de reuniões da comissão e repetia que os Se
nadores eram vendilhões - este termo ouvi bem: · 

Cada um age de acordo com o seu tempera-· 
mente. Reajo de acordo com meu. Aliás, sempre fui·· 
assim e não vou mudar no Senado só porque ai" 
guém me disse aqui: "Olha, Osmar, aqui as coisas . 
são diferentes. O Senado é um local para se discutir 
idéias. Aqui não é um ringue". Sei que não é um rin
gue. Aprendi, há muito tempo, com um homem de 
85 anos, que não se leva desaforo para casa; mes
mo auando esse desaforo não nos atinge diretamen
te, mas de forma solidán"a atinge a todos aqueles 
que compartilham do mesmo ambiente. conosco há 
um ano. E estou aqui hã um ano, somente hã um 
ano. Nunca fui Deputado ou Vereador. Sou Senador 
pela primeira vez. E às vezes eu também pensava, 
quando estava lá fora, que o Senado não trabalha- . 
va. Eu ouvia dizer que aqui era um local de gente 
não muito séria Mas cheguei ao Senado e trabalhei 
como nunca durante um ano. Votamos 181 projetes, 

6 emendas à COnstituição. Estive presente em todas 
as sessões - está aí o jornal Folha de S. Paulo para 
comprovar- e acompanhei de perto, até para apren
der mais, cada projeto, cada discussão nas comissõ
es, mulas vezes Calado, para entender, conhecer, 
ganhar experiência 

Por isso eu não poderia, de forma alguma. ou
vir calado um brigadeiro desqualificada - aliás, briga
deiro desqualificado assim, nem o de chocolate. Eu 
não poderia ouvir esse brigadeiro, que na sua entre
vista ameaça o País até com um golpe de estado, 
chamar todos os Sef13(lores de·ve~hões. E não 
quis agredi-lo, ou pelo menos não o agredi fisica
mente, como disse uma rádio que eu ouvia quando 
vinha para cã, porque conheço as minhas responsa
bilidades. O que cobrei dele foi que ele dissesse 
quem eram os vend~hões no Senado; se ele tinha 
os nomes, que dissesse. Be que chama o Governo 
Fernando Henrique de fraco, subserviente, que fos
·se corajoso e forte o suficiente para dizer os nomes, 
porque eu tenho absoluta convicção de que. em 
toda a minha viqa passada, ninguém, nem o Briga
deiro Ivan Frota, pode me acusar de ter colocada em 
comprometimento nenhum traço moral da íainha 
personalidade. Não.aceita que me digam um d~ 
ro desse tamanho. Reagi assim. E, como disse a 
Sena_dor Antonio Carlos Magalhães, não me arre
pendi, porque se aconteçesse agora à tarde reagiria 
de oovo; amanhã, vou reagir assim também, e este 
Senado tem que aprender a se defender sim, porque 
veja a imprensa, ou parte dela, colocar o Senado em 
situação difícil. Tanto é que as pesquisas demons
tram que apesar de toda o esforço que fizemos em 
1995 o nosso conceito não está tão bem junto à so
ciedade. E se não anda bem, é responsabilidade 
nossa ·defender aquilo que estamos fazenda aqui, 
porque a· sociedade não tem obrigação de saber 
tudo que es1á ocorrendo na Senado, jã que as notí
cias são feitas de acorda com as versões, muitas ve
zes·e em poucas vezes, de acordo com as fatos. 

Vou defender, sim, a minha moral, como defen· 
derei o Senado Sef11lre, porque aprendi a respeitar a 
Senado, aprendi a respeitar os Senadores, e quem 
quiser achar que tive um comportamento pouco ade· 
quado a este ambiente nobre do Senado, que mli· 
tas vezes, par ser muito nobre, prejudica até o deba· 
te, que continue achando, porque se precisar agir 
assim novamente, vou agir. 

E ainda: quando o Senador Arrtonio Carlos Ma
galhães suspendeu a reunião, em um momento pen· 
sei que S. Ex" deveria dar continuidade à mesma, 
para que o Brigadeiro Ivan Frota declinasse os no-
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rnes, para que pudéssemos conhecer a verdade; 
mas, depois descobri que um homem desprepara
do, desqualificado, fora do seu equilíbrio mental, 
como está o Brigadeiro lwn Frota, não acrescen
taria nada, e nós, que estamos ganhando pela 
convocação extraordinária, não podemos perder 
tempo com a irresponsabilidade absurda de quem 
fala em golpe de estado num momento como o que es-
tamos vivendo. " 

Sr. Presidente, quero aqui engrossar o apelo 
do Senador Antonio Carlos Magalhães. E digo 
mais, se Mesa não interpelar o Brigadeiro Ivan 
Frota judicialmente, eu o farei e tenho certeza que 
contarei com o apoio de um grupo de Senadores 
com os quais já conversei - Senador Carlos Wil
son, Senador Valmir Campelo e outros, que me 
darão apoio - porque o Senado noo pode receber 

· uma acusação tão grave e se calar. Se se calar, 
eu vou me 'decepcionar, porque durante esse ano 
talvez eu tenha feito uma imagem do Senado que 
não seja a verdadeira 

Espero unia reação pronta da Mesa: que inter
pele judicialmente esse brigadeiro irresponsável e 
desqualificado. 

Durante o diSCUISO do Sr.Osmar Dias, 
o Sr. T eofDnio Vilela F11ho, 1" Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PsB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na verdade, 
pretendia tratar, na tarde de hoje, da questão da 
indefinição do Govemo Federal com relação ao 
funcionalismo público federal, mas, diante das dis
cussões, do fato ocorrido pela manhã e da emo
ção vista em todos que falaram até agora, gostaria 
de aproveitar essa oportunidade para fazer algumas 
reflexões. 

Há um ano, desde que cheguei a esta Casa, 
ouço essa verdadeira novela do Sivarn, que não vale 
tanto diante dos absurdos que vemos acon!eoer no 
nosso Brasil. 

O Sivam está avaliado em US$1 ,4 bühão, po
dendo. com os juros e encargos, alcançar o dobro 
desse valor; é essa novela que chama a atenção de 
todo o País e que já mereceu muitas capas de revis
tas e manchetes de jornais. 

Vejo, por outro lado, o Brasil pagar R$2 bilhões 
por més ou aumentar permanentemente a sua dívi
da, e a legitimidade de uma questão como essa não 
é profundamente analisada e estudada 

A ConstituiçãÕ de 1988 estabelece, nas suas 
Disposições Transitórias, que deveríamos fazer uma 
reavaf~ação da dívida externa brasileira, e isso nun
ca foi feito. A imprensa nunca chamou a atenção 
para este fato, e estamos a pagar R$2 bilhões por 
mês do serviço da dívida externa Em 1995, a nossa 
dívida foi aumentada em R$26 milhões; este ano, o 
valor será de R$22 milhões e não resulta em "nove-
la" como o Sivam. · 

Todos sabemos que esses-financiamentos ex
temos têm sido, muitas vezes, arranjados pelas 
grandes ernpreiteiras. Quem não sabe que a Camar
go Corrêa, a Queiroz Gaivão e a Andrade Gutierrez 
voltam dos bancos mundiais existentes, aos Gover
nadores, aos Ministros de Estado, dizendo: "Arrumei 
este dinheiro, mas quero que a obra seja minha"? É 
comum em nosso País ocorrer esse fato, mas nunca 
se chamou a atenção para tal. 

O Governo Federal gastou US$6 bilhões na 
construção da hidrelétrica de T ucunuí e, numa oca
sião, quase na metade da obra, holNe um acidente 
grave por culpa técnica da empresa construtora Ca
margo Corrêa E o Governo pagou lodo aquele pre
juízo sem questionar nada em absoluto. A hidrelélii
ca foi construída com empréstimo, para atender a 
Albrás, AILrlorte e Alcoa. no Maranhão, que conso
mem 40% da energia gerada e subsidiada com di
nheiro do povo brasileiro. Para estas coisas não :;e 
dá a devida atenção. 

A imprensa chamou a atenção para a pasta cor 
de rosa Quem não sabe que as classes dominantes 
elegem a grande maioria neste Congresso Nacio
nal? Quem não sabe que os repnesentantes das eli
tes aqui são financiados por banqueiros, por multina
cionais, por latifundiários da UDR etc? Existe algu
ma novidade nisso? Mas não se aprofundam as 
questões sérias. 

C_om relação ao Sivam. estou solidário com o 
companheiro :õduardo Suplicy. Precisamos investi
gar e acho pcsitivo que sejam citados a pasta cor de 
rosa, o Sivam, mas que não sejam esquecidos ou
tros empreendimentos que. envolvem muito rr~ais re
cursos, mais falcatruas do que o Projeto Sivam. Não 
compreendo a sua exclusividade, sua importância, 
sendo ele diminuto diante de um contexto que é 
imenso. 

O Sivam é uma necessidade para a Amazô
nia, mas não é prioridade absoluta, não seria a pri-
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· meira das prioridades; :no entanto, se existe 'um re
curso externo para podermos executá-lo.: que ele 
seja efetuado. 

Lembro-me que há três anos uma aeronave da 
Varig saiu de Marabã com destino a Belém. O piloto, 
distraído, colocou o avião 18()!1. no sentido contrário. 
Passados 45 minutns, ele procurou Belém e não a 
encon1rou. não sabia onde estava. Passou 3 horas 
perdido, sem saber para"bnde. ia; o avião caiu por 
falta por gasolina na nossa Amazônia. 

Portanto, o Sivam é urna necessidade. Preci
samos, sim, garantir a decêrlcia do custo da obra 
Que ela seja executada dentro do valor correto, sem 
roubo, sem falcatrua, sem comissão, sem que fiil
cionários do Governo tenham que ser demitidos por 
denúncia anõnima de l!áfico de influência, corno foi 
o caso do Embaixador Júlio César Mesqlita, alto 

· funcionário da Presidência da RepúbliCa. 
Queremos ter a garantia de que as informaçõ

es e o controle serão nossos e não dos Estados Uni
dos, não da nação interessada em realizar a obra. É 
preciso que haja um entendimento para que o Sivam 
seja concretizado, atendendo a essas duas condiçõ
es básicas: que o projeto tenha um preço justo e que 
seja garantida ao Brasil a exclusividade de informa
ções que sirvam aos interesses nacionais. não a in
teresses estrangeiros. 

Por último, gostaria de registrar que. apesar de 
toda estupidez, de toda falta de coerência do briga
deiro Ivan Frota, deveríamos tê-lo ouvido, pois deve
mos aprender a ter hUI'IIIldade de enfrentar a critica. 
Creio que o ocorrido hoje trará conseqüências mt.ito 
maiores do que se S. Sl' fosse ~mplesmente ouvido 
e pudesse, se errado, ser desmascarado. O Sena
dor Osmar Dias chegou à conclusão de que S. Si
não acrescentaria nada 

Ora, se o tivéssemos ouvido, talvez chegásse
mos à conclusão de que nada seria acrescentado. 
Mas, por não o termos ouvido, a conseqüência será. 
sem dúvida. mlito maior do que se o tivéssemos fei
to. Restará a dúvida sob~ a .integridade do Senado, 
ficará a dúvida de que não se teve a boa vontade 
em ouvi-lo; que ele falasse mentira, que ele pmgue
jasse, que ele acusasse e que ele fosse responsabi
lizado pelas denúncias. 

Afiás, espero que a Mesa o faça, que a Mesa 
interpele S. Sl', que exija dele ésctarecimentos. que 
ele diga os nomes dos Senadores que acha que se 
vendem, que ele prove que o Governo Federal é 
submisso. 

Acho que o Brasil está vivendo um tempo 
novo, de dias melhores. Elogio o fato de estarmos 

explorando esses assuntos, mas chamo a atenção 
para assuntos que evidentemente são muito mais 
graves do que este, muito mais prejudiciais ao in
teresse da Nação. que deveriam e precisariam ser 
vistos com a m~ma atenção que está sendo 
dada ao Sivam, à pasta cor de rosa. entre outros 
assuntos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de 
passarrnos à Ordem do Dia, a Mesa comunica ao 
Plenário que, tendo conhecimentO, pela manhã, de 
lamentáveis fatos ocorridos na Comissão constituída 
para examinar o Projeto Sivam, chamou ao seu ga
binete o Sr. Corregedor do Senado, Senador Romeu 
Tuma, para que tomássemos as providências neces
sárias ao cu!l1)rimen1o da legislação existente nesta 
Casa . 

Nesse sentido, a Mesa também comunica que 
será inftexivel na defesa da imagem desta Institui
ção. Atualmente, estamos e:studando, junto à Procu
radoria Parlamentar, constituida pela Resolução ri' 
40, de 1995, que diz em seu art 12: •a MesaÍ)ireto-
1'3 disporá do apoio da Procuradoria ParlarAentar, 
cuja finalidade é a de promover, em colabOração 
com ela e por sua determinação, a defesa, perante a 
sociedade, do Senado e das suas funções institucio
nais e de seus órgãos integrantes, quando atingidos 
em sua honra ou imagem, em razão do exercício do 
mandato". qual seria a providência adequada Se 
imecftatamente representamos ao Procurador.:(3erat 
da República sobre os fatos, pedindo que instaure a 
necessária ação penal, ou se devemos fazer, preli
minarmente, uma interpelação, o que acho, pessoal
mente. desnecessário. A primeira providência me 
parece· a mais adequada 

Todos sabemos que esta é urna instituição 
que tem prestado ao País, ao longo da sua· histó
ria, os mais relevantes serviços. A nacionalidade 
deve ao Senado da República uma parte da sua 
constituição. Somos defensores efêmeros da fun
ção e da história do Senado, porque o Senado é 
maior do que toqos nós. E, como instituição, ser
vindo ao País e à democracia, deve ser respeita
do. dignificado por todos os cidadãos, porque a ela 
o Senado pertence. 

No mais, também em defesa do regime de
mocrático, a Mesa examinará as afirmações relati
vas à quebra do regime democrático como solução 
para o País, procurando enquadrar os seus infra
tores nos termos que a Constituição assim deter
mina 
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Eram esSaS as comunicações que a Presidên
cia tinha a fazer ao Plenário do Senado FederaL 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. 
por ter sido citado por ocasião da comünicação do 
Senador Elcio Alvares, em termos que demandam 
esclarecimentos, peço a palavra. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Sena· 
dor Suplicy, concederei a palavra a V.Ex•. como 
líder, no momento devido. "''ara explicação pes
soal, o Regimento permite apenas que dois Sena·· 
dores o façam, e esse número já foi utilizado pela 
Casa. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
permita-me informar que o Senador Elcio Alvares 
falou como Líder, não como uma explicação pes
soaL 

O SR. PRESIDENTE {José SarneyJ - Concedo 
a palavra a. V.Ex• como líder. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Corno u
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Sena
dor Elcio Alvares pediu que deixássemos a emoção de 
lado porque esta poderia ser inimiga da razão. 

O Senador Ronaldo Cunha Lima passa as mi
nhas mãos um verso que fez de pronto, como S. 
Exª costuma realizar: Emoção ê sentimento, não é 
falta de razão. Emoção ê um momento da razão do 
coração. 

Para quem, como o Senador Elcio Alvares 
tem acompanhado a minha vida aqui no Senado de 
muito respeito e cortesia para com ele, haverá de 
lembrar que houve, sim, algumas ocasiões em que o 
meu sentimento foi de grande emoção. S. Ex• pode
rá recordar-se de cada uma dessas oCasiões, mas 
foram momentos que aconteceram diante de graves 
irregularidades em que se fazia necessário desven
dar, apurar ou informar ao Senado; ou então ocasiõ
es em que eu avaliava corno imçiortante a aprovação 
de projetas nesta Casa, que fossem não apenas ou
tra vez estar abrindo possibilidade de renúncia fiscal, 
de incentivos fiscais àqueles que já têm grande pa
trimônio, mas para efetivamente termos caminhos 
que pudessem melhorar a distribuição da renda, ata-
car a miséria neste Pais. - · -

Eu gostaria que a emoÇão fosse deixada de 
lado, e que víssemos no Projeto Sivarri·não á meia 
verdade, citada como aigo indevido pelo Senador El
cio Alvares, mas a verdade inteira. E para fazer justi
ça ao fato de o Senador Jade r Barbai h o ter solicita
do ao Presidente Fernando Henrique Cardoso medi
das relativas à Esca é também dizer a verdade intei
ra: que a infomnação sobre o procedimento indevido 
da Esca foi decorrente de informação prestada pelo 

Deputado Arlindo Chinaglia sobre as fraudes que a 
Esca estava cometendo junto à Previdência. 

As informações relativas ao Projeto Sivam 
não são. como m~ncionou o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, tomadas fora de contexto ou 
têm como pressuposto a má-fé: são informações e 
denúncias que têm como pressuposto a boa-fé e 
a defesa do interesse público. Quando o Deputa
do Arlindo Chinaglia demonstrou a fraude na 
Previdência, S. -E# o fez em defesa do interesse 
público. · 

Senador Elcio Alvar~. quero recordar que, em 
3bril do ano passado, desta tribuna do Senado soli
citamos fosse realizada auditoria pelo TCU sobre 
o Sivam. a Esca e, inclusive, sobre a Raytheon. 
Foi graças a essa atitude que agora temos conhe
cimento do relatório do Tribunal de Contas da 
União. O que me preocupou' foi o fato de se estar 
apressando a decisão da Supercomissão sem ou
virmos o que o Tribunal de Contas da União diria 
sobre todo o relatório, sobre o parecer do Ministé
rio da Aeronáutica e sobre o processo de tomada 
de contas da escolha da Raytheon e não unica-
mente da Esca. --

Quando o Senador Antonio Carlos Magalhães 
informou a imprensa que tinha um documento extre
mamente grave mostrando a rei ação da Esca corri a 
Raytheon e o Projeto Siv.am, não foi de má-fê, foi em 
defesa do interesse público. 

É preciso que tenhamos uma análise profuncta 
:;e a escolha da Raytheon está ou não maculada, 
tendo em vista a maneira como a Esca estava er1Volc 

·vida junto ao Ministério da Aeronáutica e o Projeto 
Sivam. 

O SR. t\OBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação de Uderança. 

·O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex•. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. - Corno 
Líder. Sem revisão dÓ orador.) - Sr. Presidente, võii 
fugir um pouco do assunto dominante atê porque se 
trata_ de algo muito positivo para a democracia brasi
leira, e não se discutir em tomo de declarações de 
um notório fascista que prega, inClusive, soluções 
golpistas. · · 

· Trata-se de um assunto que ajuda a derrocracia. 

"0 movimento sindical brasileiro acaba 
de dar um grande exemplo ao chamado 
"mundo da política". especialmente aos par
lamentares com assento no Congresso Na
cional. Quem esperava das centrais de tra-
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balhadores um comportamento agressivo, 
recuado, corporativo ou intransigente na 
questão da previdência. foi surpreendido 
com um posicionamento claro, responsável 
e capaz de gerar saída para um impasse 
que se configurava em horizonte próximo 
envolvendo o Palácio do Planalto e o con
junto da sociedade. 

Refiro-me !lb acordo preliminar firmado 
entre o Governo e as centrais sindicais -
CUT, Força Sindical e CGT - acerea da pre
vidência social, pelo qual mantém-se con
quistas importantes como na questão da 
apcsentadoria dos trabalhadores rurais, 
avança-se na gestãO pública quadripartite 
do sistema previdenciário, coloca-se fim ao 
absurdo da aposentadoria especial indiscri
minada e estabelece-se um sistéma de apo
sen'tadoria único pára todos os servidores 
da União. estados e municípios. Acordo que, 
entre outros avanços, consagra e de forma 
universal o princípio do tempo de contribui
ção para efeito de aposentadoria 

As negociações entre trabalhadores e Gover
no são importantes não só pelos pontos agenda
dos, que certamente gerarão divergências e poste
riores acertos e aprimoramentos, com a participa
ção do Congresso, mas também fundamental pelo 
método. A iniciativa demonstra com clareza que 
no encaminhamento das grandes questões nacio
nais o diálogo sempre é um instrumento de primei
ra grandeza para resolver impasses, inde-. 
pendentemente do posicionamento ideológico ou 
dos interesses de cada um dos segmentos envol
vidos. 

Entretanto, só há diálogo quando há com
preensão da realidade, propostas concretas e von
tade política para encontrar soluções. O movimen
to sindical, em vez de ficar debatendo-se em torno 
de questões ideologizadas e principistas, concreta
mente compreendeu as reivindicações da maioria 
dos assalariados brasileiros, convertendo-as em 
propostas exeqüíveis, inclusive algumas contrárias 
às do Executi~o e que agora são aceitas pelo pró
prio Governo. 

Sem dúVida uma grande lição para alguns 
parlamentares que, nos últimos anos, vêm se ne
gando a ser próceres das mudanças exigidas pela 
sociedade brasileira Os setores mais conservado
res, por apostarem em rolo compressor na espe
rança de derrotar e isolar as forças progresSistas e 
afirmar seus primados neoliberais. E setores de 

esquerda. por teimarem em fazer uma oposição 
maniqueísta sem propostas alternativas às refor
mas. 

O PPS, conforme sempre deixou claro em 
suas intervenções~ diretas ou por meio de seus U
deres e Parlamentares, acredita que a melhor for
ma de exercer a oposição no atual quadro político 
brasileiro é ser afirmativo, prepositivo. A esquerda, 
em todas as suas vertentes, não tem a hegemonia 
do processo político nacional e, ao se excluir da 
mesa de negociação, obviamente está deixando 
uma porta aberta para o fortalecimento das alter
nativas conservadoras. Tivemos exemplos multo 
recentes para comprovar esta realidade. Ao não 
sugerir e nem lutar por alternativas para as áreas 
de petróleo e comunicações, as propostas oriun-

- das do Governo foram pioradas no Congresso Na-
cional. · 

Os trabalhadores brasileiros, na questão 
previdenciária. ensinaram-noS ·ecmo fazer oposi
ção sem cometer o equívoco de se confundir com 
o conservadorismo de quem se nega a diSCI#ir as 
mudanças necessárias para a reforma demGéráti-
ca do Estado. •. 

O movimento sindical demonstrou ter agilldacle 
para defender os interesses maiores dos trabalhado
res e da sociedade. Esperamos que esta mesma 
agilidade continue, seja demonstrada em outras ma
térias e se converta em referência para o Congresso 
e, sobretudo, para a esquerda brasileira 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimen1o que será lido pelo Sr. 1º- Secretá
rio em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W-8, DE 1996 

Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimen10 
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara rf' 124, de 1995, que institui fonte de 
custeio para a manutenção da seguridade sócia!, na 
forma do § 4l' do art. 195 da Constituição Federal, e 
.dá outras providências.. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
Edison Lobao - Geraldo Melo - Valmir C3mpelo 
- Ronaldo Cunha Lima 

Q SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Re
querimento lido será votado após a Ordem-do Dia, 
na forma do art. 340, item 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO NO- 9, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos tennos <..J art. 

336, b, do Regimento Interno, para o Of. S n" 
73/95, através do qual o Governo do Estado do 
Espírito Santo solicita autorização para contratar 
operação de crédito junto à Companhia Vale do 
Rio Doce ·(CVRD), no vaiOfd de R$3.791.344,56 
(três milhões, setecentos e noventa e um mil, tre
zentos e quarenta e quatro reais e cinqilenta e 
seis centavos), cujos recursos serão destinados 
ao atendimento de projetas nas ãreas de saúde e 
justiça. · · · 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. - Ja
der Bartlalho - Júnia Marise - Valmir campelo -
Eduardo Su plicy - Elcio Alvares :; Geraldo Melo 
-Hugo Napoleao. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Da 
mesma maneira do requerimento anterior, este 
será votado após a Ordem do Dia, na forma regi
mental. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO- 1 O, DE 1996 

Senhor Presidente, . 
Requeiro, nos termos dos arts. 71 e 74 da 

Constituição Federal, combinados com o çlisposto 
no Regimento Interno do Senado Federal, seja 
realizada pelo Tribunal de Contas da União. urna 
tomada de contas especial no Ministério da Aero
nãutica com vistas a analisar os procedimentos 
ocorridos entre o citado Ministério e as empr.esas 
Raytheon Company e Líder Táxi Aéreo que culmi
naram com sua escolha para o Projeto S<vam, 
bem como os procedimentos administrativos e fi
nanceiros relacionados com a absorção de técni- -
cos da antiga Esca pelo Ministério da Aeronáutica 
para a constituição da Equipe Integradora Brasilei
ra e/ou Superintendência Regional do CCSIVAM, 
e questões relacionadas com a operacionalidade 
dos seus trabalhos. 

Justificação 

A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas 
da União no Ministério dá Aeronáutica, em decorrên
cia do Requerimento n" 653, de 1995, visando ga
rantir o cumprimento das Resoluções n% 91, 93, 95, 
96 e 97, de 1994, do Senado Federal, constatou, 
dentre outras. as seguintes irregularidades: 

1. abertura de conta.çorrente paralela entre o 
Ministério da Aeronáutica e a empresa Esca S.A.; 

2. comprovação de pessoas que trabalhavam 
para o Governo e tani:lém prestavam serviço para 
empresa privada ãe interesses conflitantes com o ór
gão; 

3. pagamento de despesas efetuadas pela 
Esca sem a devida cobertura legal; 

4. transferência de recursos públicos para a 
Esca sem a cornprovação da realização da despesa 
correspondente; 

5. Pagamento de despesa comprovada com 
notas fiscais de numeração seguida; 

6. Comprovação de vício de origem no processo 
de escolha da empresa vencedora do Projeto Sivam. 

Posteriormente, novos fatos foram revelados 
quanto a relações existentes entre o Projeto Sivam 
e a empresa Raytheon, representada no Brasil 
pela Líder Táxi Aéreo, que pode denotar irregulari
dades no proc~so de seleção que levou à esco
lha da empresa executora do projeto. Após a ex
clusão da empresa Esca do projeto, o Presidente· 
da República assinou decreto que permitiu a 
contratação de pessoal em caráter temporário 
para executar serviços especializados correla
cionados com a implantação do Sivam (Decreto 
n" 1.509, de 31 de maio de 1995). Foram apro
veitados 1 oo técnicos da extinta Esca, além de 7 
outros técnicos que vieram de outras procedên
cias, que hoje desempenham funções preparató
rias para a implantação do Sivam em área do 
A~roporto Congonhas, alugado junto. à lnfraero. 
Necessário se· faz esclarecer as condições de 
contratação destes técnicos, como salários, 
comparativamente ao que recebiam da extinta 
Esca; se foram contratados dirigentes daquela 
empresa errvolvidos com qualquer das irregulari
dades praticadas, a natureza do contrato de ces
são de área do Aeroporto de Congonhas para o 
Ministério. Seria interessante conhecer o valor do 
aluguel desta área até para compará-lo com o alu
guel da área que a Esca anteriormente pagava à 
Aerus (previdência fechada dos funcionários do 
Ministério da Aeronáutica), área, neste caso, desti
nada aos trabalhos relativos ao Sivam. 

Comparar estes valores é importante para que 
o Senado verifique se os custos aluais. efetuados 
pela Equipe Integradora Brasileira, são maiores ou 
menores do que aqueles anteriormente assumidos 
pela Esca. 

As informações aqui solicitãdas são importan
tes para o esclarecimento de dúvidas que ainda pai-
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ram sobre o Sivam e, assim, solicitamos que as 
mesmas sejam enviadas em tempo hábil para subsi
diar as conclusões do Senado referentes ao referido 
assunto. 

Com vistas ao cumprimento do disposto no art. 
50 da Constituição Federal, solicito a aprovação 
deste requerimento. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
Senador Eduardo Supli~. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Chamo a 
atenção das Uderanças para o fato de que o presen
te requerimento necessita ser votado pelo Plenário. 
É requerida a realização, pelo Tribunal de Contas da 
União, de tomada especial de contas no Ministério 
da Aeronáutica Conforme o art. 216, IV, do Regi
mento Interno, se deferido o requerimento, ficará in
terrompida a tramitação da matéria -que se pretende 

- esclarecer; se indeferido, irá ao arquivo, feita a co
municação 'ao Plenário. 

Se a matéria for aprovada, interrompe-se a tra
mitação, até que seja tomada a providência aprova
da pelo Plenário. Por isso, estou pedindo que as U
deranças fiquem atentas ao requerimento que acaba 
de ser lido. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela or
dem, concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio 
Cafeteira 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, ouvi atentamente o requerimento. Pelo que cons
ta, ele não especifica qual o assunto fulcral. Dá a im
pressão de que se trata de uma devassa no Ministé
rio da Aeronáutica: quer-se conhecer as contas da
quele Ministério. 

Parece-me que esse seria um posicionamento 
de desconfiança desta Casa 

A minha questão de ordem é no sentido de sa
ber qual o assunto que o nobre Senador Suplicy pre
tende seja esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vou 
atender V. E# determinando ao 1Q Secretário que 
proceda, mais uma vez, à leitura dos requerimentos, 
já com a necessária atenção da Casa. 

É lido novamente a seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1 O, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos -71 e 7 4 da 

Constituição Federal combinados com o disposto no 
Regimento Interno do Senado Federal seja realizada 
pelo Tribunal de Contas da União um<o. tomada de 

contas especial no Ministério da Aeronáutica com 
vistas a analisar os procedimentos ocorridos entre o 
citado Ministério e as empresas Raytheon Cornpany 
e líder Taxi Aéreo que culminaram com sua escolha 
para Projeto Sivain, bem como os procedimentos 
administrativos e financeiros relacionados com a ab
sorção de técnicos da antiga ESCA pelo Ministério 
da Aeronáutica para a constituição da Equipe Inte
gradora Brasileira e/ou Superintendência Regional 
do CCSIVAM, e queslões relacionadas com a opera
cinalidade dos seus trabalhos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Epitacio Cafeteira, para concluir 
sua intervenção. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, o nobre Senador Elcio Alvares foi de uma clareza 
meridiana O Senado recebeu uma proposta relativa 
a um empréstimo para fazer o Sivam. O próprio Se
nado embutiu na proposta presidencial a Esca, que 
não estava na proposta do Governo. -~ 

Colocada a Esca pelo Senado, verifico~ que 
sua situação não era regular, que havia comet{do ir
regularidades. Denunciada o fato ao Senhor Presi
dente da República, Sua Excelência resolveu retirá
la de sua proposta 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eu pedi
ria ao Senador Epitacio Cafeteira que fizesse sua ar
gumentação no encaminhamento de votação do re
querimento, uma vez que sua questão de ordem foi 
atendida com a leitura do requerimenlo. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Muito obriga
do a V. Ex", Sr. Presidente. 

Gostaria de encerrar as minhas palavras dizen
do que ou confiamos ou .não confiamos; ou lemos a 
mensagem do Presidente ou rião lemos. Eu soube 
que há um requerimento pedindo para ouvi-lo em re
lação ao projeto de resolução constante do item 1 da 
Ordem do Dia Então, há desconfiança também em 
relação à Prefeitura de São Paulo. 

Não é nesse clima que.devemos trabalhar. Te
rl)OS que. examinar a proposta do Senhor Presidente 
da República 

Assim, encaminho contrariamente aos requeri
mentos. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex"'-

0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, 
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Srªs e Srs. Senadores, encaminhamos oonlrarianente 
ao requerimenfll, por duas razões mt.iiD sirl"çles. 

Em primeiro lugar, consideramos que este re
querimento, de certa fonna, procura relir3! co~ 
tência do T nbunal de Contas da União. O T':'U eslâ 
apreciando a questão e poderá c!:te9ar ao qu-, iese
ja o Senador Eduardo Suplicy, porque, inev. ovei
mente, quanto às relações da Esca com a Aeronáu
tica, a apreciação desse procé'$o levará à aprecia
ção do contrato com a empresa fornecedora de 
equipamentos. 

Portanto, considero intempestivo que o Sena
do, de forma apressada, atropele o Triblml de Contas 
da União, dizendo o que aquele T ribu:lal deve fazer, 
se estiver convencido da necessidade de uma tomada 
de contas especial no Mnistério da Aeronáutica. 

Por outro lado, Sr. Presidente, "ée acordo com 
·a leitura que V. Exl!-acabadefazerdo Regimento do 
Senado Federal, aprovado este requerimento, have
rá paralisação da tramitação da mensagem presi
dencial que solicita a slilslituição da Esca pelo Mi
nistério da Aeronáutica 

Então, este requerimento possui duas inconve
niências: uma, atropela, intempestivamente, o Tribu
nal de Contas; outra, suprime a competência do Se
nado de apreciar uma mensagem presidencial 

Com o respeito que tenho pelo ilustre Líder do 
PT, considero este requerimento atropelador do Tribu
nal de Contas e restritivo à propria ação do Sen<Klo. 

Em nome do PMOB, recomendo a volaÇào 
contrária ao requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Ht.go NapoleãO, para encami
nhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
concordo em ceder a vez ao ilustre Líder do PT, Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Eduardo S~licy, por cessão do 
Senador Hugo Napoleão: 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -spj - Sr. Pre
sidente, acredilo que os Senadores Epilacio Cafetei
ra e Jader Barbalho compreenderam inadequada
mente o propósito deste requerimento. 

Gostaria, Senador Jader· Barbalho, de solicitar 
a sua atenção especial, para o seguinte: há pouco, o 
Senador Elcio Alvares, em nome do Governo, ex
pressou a vontade da Liderançe de não obstruir 
qualquer tipo de procedimento de apuração - e con
fio que S. Exi' tenha falado com sinceridade. 

Qual o propósito deste requerimento? 

Solicitado pela imprensa sobre esclarecimen
to relativo ao processo de escolha da Raytheon, o 
Ministro Adhemar Ghisi explicou que, com respeito 
ao requerimento que eu havia feito em abril passa
do, pedindo para êxaminar toda a relação Esca
Raytheon-Projeto Sivam, o Tribl..flal de Contas da 
União ateve-se unicamente à questão Esca-Si
vam, deixando de lado a forma como foi escolhida 
a Raytheon. 

Por essa razão, avaliei que seria importante 
que o Tribmal de Contas da União fizesse a com
plementação. Na verdade, o Tribunal de Contas da 
União, inevitavelmente, terá que fazer isso, por 
duas razões: primeiro, porque, na resposta do Mi
nistro da Aeronáutica à questão da auditoria, há 
um documento em separado sobre o processo de 
escolha da Raytheon; em segundo lugar, porque 
esse requerimento jã foi encaminhado, na última 
quinta-feira, pela supercomissão que analisa o Pro
jetoSivam. 

Senador Jader Barbalho, se V. Ex" examinar 
as notas taquigráficas da reunião da última quinta
feira sobre o Projeto Sivam, na palavras do Senador 
Antonio Carlos Magalhães eslâ dilo: "Então, vou en
caminhar o requerimento do Senador Eduardo Supli
cy". Apresentei esse requerimento tanto na Comis
são quanto aqui no plenário. Nesse requerimento, 
solicito ao Tribunal de Çontas algo extremamente 
simples: que examine o processo de seleção da 
Raytheon. Nada de complexidade, que possa atra
sar o Tribunal de Contas. Significa, unicamente, que 
pelo menos essa informação também eslâ sendo so
Hcitada pelo Senado. 

A outra informação complementar é relevante -
e explico a V. Exª, que se preocupou com a questão 
da Esca, o porquê: agora é a equipe integradora do 
Ministério da Aeronáutica, conforme a proposição de 
V. Exl!-, que está fazendo o papel de gerenciar e inte
grar. Por que é interessante? Porque se trata de 
despesas relativamente si!J1lles, essa equipe inte
gradora eslâ fazendo esse trabalho com despesas 
bem aquém do que a Esca o faria Por isso é rele
vante para o Senado saber que se trata de informa
ção simples, Senador Jader Barbalho. 

Fui ao escritório da equipe integradora em São 
Paulo e conversei com o Brigadeiro Guido Rezende 
SoU2a, que jã me explicou oralmente quais seriam 
as despesas e, principalmente, o quão menores se
riam do que a quantia gasta pela Esca. 

Então, nàc se trata de requerimento que atra
sará o nosso parecer. Será simples e fácil para o T ri
bunal de Contas da União respondê-lo em tempo 
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hábil. A sua finalidade não é.a1ropelar o Tribunal de 
Contas, mas mostrar-lhe a impor1ància de que a il
forrnação venha completa, para que a nossa decisão 
seja a mais bem informada e sábia possível. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
o encaminhamenro de votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra é 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a v. Ex". · · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFl-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srªs e· Srs. Senadores, estamos diante do re
querimenfo através do qual é pedida a audiência 
do Tribunal de Contas da União para fazer inspe
ção junto ao Ministério da Aeron"!iutica, no que 

· toca à que~tão do Sivam e do contrato da empresa 
Raytheon. · 

Quero dizer, Sr. Presidente, que já temos em 
andamenro na Gasa. com a aquiescência de V. Exá 
e da Mesa, e decisão praticamente unânime, uma 
supercomissão- como é chamada -composta da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
da Comissão de Assunros Económicos e da Comis
são de Fiscalização e Controle, funcionando em ter
mos de total, completa e absoluta fiberdade para o 
exame da matéria 

Independentemente disso, sobre as relações 
do Ministério da Aeronáutica com a ESCA, cujo con
trato já foi rescindido, como é do conhecimenro de 
todos, o Tribunal de Contas da União já se manifes
tou e o Ministério da Aeronáúllca ofereceu suas ra
zões sobre essa posição. 

Ora, o requerimento que es1á sendo aqui, ago
ra, apresentado não irá impedir que o Tribunal de 
Contas da União, no uso de suas atril?uiçôes consti
tucionais e legais, examine a qualquer tempo este 
contrato. Até porque, se o fizer ou deixar de fazê-lo, 
estará cumprindo com os seus compromissos cons
titucionais e, evidentemente, estará dando à socie
dade uma resposta à altura da conclusão a que che
gou, terá chegado ou chegará 

Diante do amplo espectro de investigações 
em que esse assunto está sendo levado a efeito 
no Tribunal de Contas, no Ministério da Aeronáuti
ca e no Senado da República, considero desneces
sária a sua aprovação, pelo que recomendo a rejei
çãoaoPFL 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
no diálogo com o Senador Líder do PMDB, Sr. Jader 
Barbalho ..• 

SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex!! está pedindo a palavra pela 
ordem, no lugar do Senador Jader Barbalho, a quem 
<;U já havia concedido a palavra. Tem V. Exá a pala
'ra, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, tendo em vista que o requerimen
to foi deferido pelo Presidente da Supercomissão 
que analisa o Projero SIVAM, e já encaminhado ao 
Tribunal de Contas da União, solicito que o mesmo 
não seja aqui votado. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
aguarda o pedido de retirada do documenro formula
do por v. Ex" 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Em visfá de ter 
sido deferido pela Presidência da Supercdmissão 
e encaminhado ao Tribunal de Contas, r~ro por 
escrito. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
aguarda o requerimento de V. Ex". 

Vamos continuar a leitura da Ordem do Dia, 
enquanto V. Ex'!- remete à Mesa o pedido de desis
tência do requerimen10. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 11, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 256 do Regimento Interno, 

requeiro a retirada do Requerimenro n" 1 O, de 1996. 
Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -

Eduardo Suplicy. 
O SR. PRESIDE;.rrE (José Samey) - De acor

do com as atribuições que me são dadas pelo Regi
menro, defiro de ofício a retirada do requerimento do 
Senador Eduardo Suplicy. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy 
Dias. 

São lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO N!' 12, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão 

de Educação, requeiro, nos termos do disposto 
no artigo 172, inciso I, do Regimento Interno de 
Senado Federal. a inclusão em Ordem do Dia de 
Projeto de Lei da Câmara ri' 232, de 1993, de auto
ria do Sr. Deputado Cunha Bu~no, que Inclui os inci
sos X e X I no artigo 49. da Lei ri'- 8.389, de 30 de de
zembro de 1991, que institui o Conselho de Co
municação Social. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
Senador Roberto Requião, Presidente. · 

REQUERIMENTO N!' 13, DE 1996 

· Senhor Presidente, 

Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Educação, requeiro, nos termos do disposto no ar
tigo 172, Inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado ri'- 93, de 1995, de autoria do Sr. 
Senador Joel de Hollanda, que Denomina Gover
nador Nilo Coelho a BR-428, no Estado de Per
nambuco. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. - · 
Senador Roberto Requião, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os re
querimentos que acabam de ser lidos serão in
·cluídos em Ordem do Dia, após o dia 15 de feve
reiro, quando se inicia a Sessão Ordinária Legis-. 
lativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu expediente da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal do Congresso Nacional do 
Japão, através do qual convida delegação da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal, liderada 
pelo Deputado Luís Eduardo Magalhães, Presidente 
da Câmara dos Deputados, para visitar o Japão, 
como convidados oficiais do Congresso daquele 
País. (Diversos ri'- 5, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Convoco 
sessão extraordinária a realizar-se hoje, após a ses
são ordinária, para votação de requerimentos de ur
gência, na forma do que foi estabelecido com as U
deranças da Casa, de modo a que o Senado possa 
cumprir os itens constantes da sua convocação ex
traordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1" Se-
cretário em exercício, Senador Levy Dias. · 

São lidos os seguintes : 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1996 

Dispõe sobre o Sistema de Proteção 
aos Credores e Devedores e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1" São consideradas ilegais e sujeitas às 
penas da lei quaisquer empresas privadas de prote
ção ao crédito, em todo o terrilório nacional, sem o 
devido registro nas juntas comerciais. 

Art 2" Fica o Poder Executivo autorizado a 
criar um Sistema de Proteção a Credores e Devedo
res, sob controle e fiscaiização do poder público, no 
prazo de. sessenta dias, contados a partir da publica: 
ção desla Lei. . 

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

JuStificação 

O mecanismo normal para a cobrança de dívidas 
não pagas está na lei: São as ações judiciais de co
brança, que se devem fazer através de advogados e 
perante juízes legalmente conslitt.ídos. 

· Entretanto, implantou-se no País um sistema 
extralegal- de justiça partici.Jlar, o chamado Serviço 
de Proteção ao Crédito. Ele é composto por uma es
pécie de cartório, privado, que registra os clientes de 
crediário, dispõe de um código de penas e restrições 
de direito e se vale, por exemplo, da divulgação dos 
nomes dos devedores. 

Os registras dos SPC são mantidos por organi
zações que não sofrem qualquer fiscalização oficial, 
enquanto que, até mesmo o cartório de protesto de 
títulos, que também manipula o crédito comercial e 
pessoal, são fiscaiizados pelo Poder Judiciário, por 
meio de juízes corregedores. Como então admitir 
que algumas entidades privadas pratiquem justiça 
pelas próprias mãos, atropelando a legislação pro
cessual? Trata-se de uma situação anômala e inad
missível dessas entidades. 

Seria igualmente abusivo se pessoas iísicas 
estabelecessem um serviço de proteção aos deve
dores, depositantes e consumidores, que teria ujn 
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cadaStrO geral em que se anotariam as denúncias 
contra as pessoas jurídicas que abusassem, co
brando o indevido, vendendo bens imprestáveis, 
bem como em tantos casos condenados hoje na 
Lei de Defesa do Consumidor. Isso seria também 
um outro tribunal de exceção, porque não precedi
do de autorização constitucional ou de lei federal, 
exarando sentenças extrajudicais espúrias, até 
porque pessoas físicas" não poderiam negativar 
pessoas jurídicas infundadamente. 

Nesse sentido é que apresento esse projeto 
de lei, sustando essa prática ilegal e oferecendo ao 
Poder Executivo, a oportunidade de criar 001 Siste
ma de Proteção aos Credores e Devedores que 
mantenha um equilíbrio no conflito entre pessoas 
sobre seus respectivos direitos, onde impere o regi
me do Direito e da Justiça que são ôs sustentáculos 

. da liberdad!l. 
· Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -

Senador Emandes Amorim, PMDB- RO. 

(A Comissao de Constituição, Justiça 
e Cidadania e decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N!'-8, DE 1996 

Prolbe a venda de bebidas alcóol._ 
cas nos estabelecimentos comerciais si
tuados nas margens elas rodovias, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional deCreta: 

Art 1 ~ "= proibido vender, expor à venda oiJ, de 
qualquer forma. entregar a consumo bebida de teor 
alcóofico nas margens de rodovias. 

Art 2" O infrator das disposições expressas no 
artigo anterior incorrerá nas penas previstas no art 
262 do Decreto-Lei rf! 2.848, de 7 de dezembi'o de 
1940, que institui o Cóõgo Penal Brasileiro, sem 
prejuízo das sanções administrativos e demais pe
nas cabíveis. 

Art 3º- O Poder Executivo adotarâ, no prazo de 
90 (noventa) dias, as medidas necessárias para tor
nar eficaz a aplicação desta lei, dispondo sobre a 
forma de fiscalização e as sanções adrrinistrativas 
aplicadas à espécie. 

Art 42 Esta lei entia em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

São inquestionãveis os perigos a que estão ex
postos os pedestres e usuários das rodovias, em 
conseqüência da iogestão de bebidas alcóolicas por 
condutores de veículos. 

Já está mais do que comprovado que a inges
tão de bebida alcóolica, mesmo em doses modera
das, inibe os reflexos do motorista, fato amplamente 
divulgado pelas campanhas pWiicitárias contra o 
uso do álcool por aqueles que têm o compromisso 
de dirigir veíctios. 

É verdade que os inúme~ acidentes de tran
sito com vitimas fatais tem corno causa· o màu esta
do de conservação das rodovias brasileiras. 

Porém, jã foi também constatado que entre 
duas mortes no trânsito, uma é decorrente da irres
ponsabilidade de motoristas que não se abstêm do 
consumo do álcool antes. de dirigir. 

Para reverter essa triste realidade, com a pre
sente medida, pretendemos diminuir a incidência de 
consumo de álcool por motoristas. • 

Assim, Stbmetemos à apreciação dessa ijolen
da Casa Legislativa, a presente proposta, espeiando 
merecer a atenção e o apoio dos nobres COÕgres-
sistas. · 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
Senador Valmlr C3mpelo. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

' CÓDIGO PENAL 

Art 262. Expor a perigo outro meio de trans
porte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funciona
mento: 

Pena- delenção, de 1 {um) a 2 (dois) anos. 
§ 1" Se do falo resulta desastre, a pena é de 

reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 2" No caso de culpa, se ocorre desastre: 
Pena- delet çã:>, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) · Os proje- . 
tos lidos serão plJlücados e remetidos à Comissão 
competente •. para tramitação após o dia 15 de feve
reiro, quando se inicia a Sessão Legislativa Ordinária 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -
Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO i~- : 3:~. f'f· '.,,J~ -
Discussão, em turno único, do Pr .. ~1ctr} df"? ne

solução o" 132, de 1995 (apresentad'J p<:!a Comis
são de Assuntos Econõmicos, C-C'f!l:) ' •• m~r·::.•· "!.o do 
Parecer oQ 847, de 13S5). que ~utori"':il . .'J ~ ~t .. ~f';'itu-

ra do Município de São Paulo n. 8:n:it!r. ~'":'-"!i unte 
ofertas públ.icas, Letras Financeiras do f'd!<c>uro do 
Município-LFTM/SP, destinadas ::!o pico d" .J•v'da 
mobifiária do Município, vencível no : •: ~mnestre de 
1996. 

Ao Projeto não foram oferecidas emei1das. 

Em discussão (Pausa.) ~ 

Não havendo quem peça a p21n:·~' ~~ t:•Pc-~rr~1 :::! 

discussão. 

Em votação. 

·as Srs. Senadores que o aprovam· queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Coriliso;ão QjrP.tor~. onra ·n r::"ffe,:~ · 
ção final. 

':.:bre a Mensagem o" 299, de 1995 (o" 954/95, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
~ubmete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Raphael Valentino Sobrinho, Ministro de Se
gunda Classe da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Panamá -

-3-
MENSAGEM Nº-305, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
DiscUSSão; em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 305, de 1995 (n" 972/95, na 
origem). pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor José Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro de 
Primeira: Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Romênia. 

-4-
MENSAGEM Nº-313, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) 11~ rnoté- Discussão, em turno único, do Parecer da 
rias constantes dos itens 2 as da Or,Jmn •.!.• eh da - -· Comissão de Relações-Exteriores e Defesa Nacio-
presente sessão, nos termos do parágr<?f<J •:r:i•;!) do nal sobre a Mensagem n" 313, de 1995 (o" 990/95, 
art. 383 do Regimento Interno, devor~0 .,~, ,.,,~.-;o. na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re-
das em sessão secreta. pública submete à deliberação do Senado o nome 

. do Senhor Helder Martins de Moraes, Ministro de 
Solicito aos funcionários as· P!Ovidênéias ne

cessãrias, a fim de que sej2 respeitado o Jisp0<:itivo 
regimental. 

O Sr. José Samey, Presidente. dei.<a a 
cadeira da presidência, que é cr:r rpf'rla r:oefo 
Sr. Levy Dias, ~Secretário . 

(A sessào transforma-se em secreta ás 
17h18min e volta a ser pública às 1 /h35min.) 

São os seguintes os itens a seT em aprecrados 
em sessão secreta: 

-2- -
MENSAGEM N"299, DE 1995 

Escolha âe Chefe de Mi::.são Dipiom;,uca 

Discussão, em turno único do Parec"'r -:la Co- . 
missão de Relações Exteriore,; e Ue;esa o-íac".'"''l 

Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil jiJito à 
República da Libéria, cumulativamente com a de 
lõmbaixador do Brasil junto à República de Gana 

-5-
MENSAGEM Nº- 320, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 320, de 1995 (n2 1.041195, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Helder Martins de Moraes, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de .Serra Leoa. cumulativamente com. à 
de Embaixador do Brasil junto à República de 
Gana 
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: -6-
MENSAGEM !112321, DE 1995 

Escolha de Chefe de M"JSSão Diplomãtica 

Discussão. em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 321, de 1995 (n" 1.040195, na 
origem), pela qual o Senher Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Roberto de Abreu Cruz; Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a ful
ção de Erroaixador do Brasil junto à Santa Lúcia, 
cwm.iativamente com a de Embaixador do BrasH 
junto à Rep(blica do Suriname. 

-7-
MENSAGEM 1112396, DE1995 

Escoltta de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussao, em turno úrico, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 396, de 1995 (11' 1.360195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor LUIZ AUGUSTO SAINT -BRISSON DE ARAú
JO CASTRO, Ministro de Primeira Classe da Ganei
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil jl61to à República Oriental do Uruguai. 

-a-
MENSAGEM N" 397, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Co
missão de Relações Exterio~ e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem 11' 397, de 1995 (n" 1.361/95, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor Carlos Antonio Bittencourt Sue
no, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil na Irlanda. 

O Sr. Levy Di?s •. 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2!' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A 
sessão volta a ser pública 

Es1á esgotada a matéria conslante da Ordem 
do Dia 

Sobre a mesa, Redação Final de proposição 
aprovada na Ordem do Dia, na presente ses:;OO e que, 
nos termos do art. 320 do Regimen1D Interno, se não 

houver objeçã:l do Plenário, será lida pelo Sr. 19. se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. (Pausa) 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 1, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Resoluçao final do Projeto de Reso
IUÇlio n" 132, de 1995. 

A Comissão Diretora apreSenta a redação final 
do Projeto de Resolução 11' 132 de 1995, que autori
za a Prefeitura do Município de 5ao Paulo a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Fmanceiras do Te
souro do Município- LFTM-SP, destinadas ao giro 
da dívida mobiliária do Município vencível no primei
ro semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de jarleiro 
de 1996.- Teotonio Vilela Filho, Presidente- Luiz 
Alberto Oliveira, Relator - José Eduardo Dutra, 
AntOnio Cartos Valaclares: 

ANEXO AO PARECER W 1, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, prom.igo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 DE, 1996 

Autoriza a Prefeitura do Municlpio 
de sao Paulo a emitir, mediante ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Municlpio - ~P. destinadas ao 
giro da divida mobiliária do Municlpio 
·vencivel no primeiro semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 

Art 12 É a Prefeitura do Município de 5ao Pau
lo autorizada, nos termos da Resolução ri' 69, de 
1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Município - L.FTM-SP, destina
das ao giro da sua dívida mobiliária vencível no pri· 
meiro semestre de .1996. 

Art 22 A emissão realizar-se-á nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de res· 
gate dos titulas a serem stbstituidos, mediante apli· 
cação da Emenda Constitucional n" 3, deduZida a 
parcela de dois por cento; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro LFT. criadas pelo Decreto-Lei nl! 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: até cinco ar.=. 
e) valor nominal: R$1.JO (um real) - SELIC; 

1000,00 (um mil reais)- CETIP; 

f) características dos títulos a serem substi-
tuídos: ... 

Título vencimento Quantidade 

691096 1"-3-96 1.519.520.323269 

691096 1"-6-96 763.689.719.799 

695000 1e_s-96 5.749.396 

695000 1e_s-96 .. 5.547.994 

695000- 1e_s-96 -10.862.441 

g) previsão de colocação e vencimento dos 
títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento 

1"-3-96 

3-6-96 

3-6-96 

1!L3-99 

1"-3-99 

1"-6-2001 

Título 

691095 

691093 
p 

Data-base 

1"-3-96 

1e_s-96 

3-6-96 

h) forma de colocação: mediante ofertas 
públicas. nos termos da Resolução n"- 565, de 20 
de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legiSlativa: Lei n"- 7.945. de 29 
de outubro de 1 973; Lei n"- 10.020. de 23 de dezem
bro de 1985; e Decreto rJ!'- 27.630, de 26 de janeiro 
de 1989. 

§ 1 g_ Em decorrência do valor unitário adotado 
pela CETIP, descrito na alínea e, a correspondente 
quantidade de LFTM ..:. SP será dividida por 1.000 
(um mil), de forma a adequar o valor financeiro da 
operação. 

§ 29. Os títulos 695000, com vencimento em 12. 
de junho de 1996, descnlo na alínea f, encontram-se 
registrados na CETIP. 

§ 39. Os u;.uios P, descritos na alinea g, serão 
registrados na CETlP, por se tratarem de títulos para 
pagamento de precatõrias judiciais. 

Art 3'- A autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias a contar de sua 
publicação. 

· Art 42 Esta Resolução entre em vigor na data 
de sua pubrK:ação. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
parecer vai à publicação. 

S(lbre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Levy Dias. 

t: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 111"-14, DE 1996 . 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussao e votação, da redação final do Projeto 
de Resolução nº 132, de 1995 que autoriza a Pre
feitura do Município de São · Pauo e emitir, me
diante ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Município- LFTM/SP, destinadas ao giro 
da dívida mobiliária do Município vencível no 12. 
semestre de 1996. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1996. -
PedroPiva. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciação da redação final. 

Em discussão. (PaLISa.) 

Não havendo quem peça a pai3V1<!, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apróvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

Aprovada a redação final, o projeto vai à pro
mulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - f'as. 
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº8, de. 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Lei da Cámara 09. 124, de 1995. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da sessão ordiná
ria do segundo dia útil subseqüente, nos termos 
do art. 345, II, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 42. da Resolução n"- 37. de 1995. 
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A Presidência comunica ao Plenário que, em 
virtude da aprovação do requerimento de.urgência, 
a sessão ordinária da próxima quinta-feira será de!i
berativa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas
sa-se à apreciação do Requerimento n2 9, de 1996, 
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S n2 
0073/95. .. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da sessão· ordinária 
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 

. 345, inciso 11, do Regimento lntemo,combinado com 
o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

A Presidência comunica ao Plenário que, em 
virtude da aprovação do requerimento de urgência, 
a sessão ordinária da próxima quinta-feira será de!i-
berativa · 

Volta-se à lista de oradores. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina-
diáveL · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiios) - Con
cedo a palavra a V. Exª. Posteriormente, concederei 
a palavra ao Senador Sebastião Rocha e às Sena· 
deras Marina Silva e Emília Fernandes. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, 
sabemos que o nosso sistema de saúde está numa 
situação caótica. Mas o que está acontecendo no 
Estado do Rio de Janeiro merece uma atenção toda 
especiaL 

Há dois tipos de vítimas. Primeiramente, há 
uma população necessitada. que não está encon
trando guarida e atenção no atendimento da saúde 
pública no Estado do Rio de Janeiro. Pessoas que 
chegam aos hospitais atropeladas, enfartadas e 
agonizantes nãó são atendidas. 

Esta é urna área que domino. Como auxiliar de 
enfermagem e assistente social. convivi por muitos 
anos com uma situação que liofe estamos vendo 
ocorrer no atendimento à saúde. que tem se tor
nado ineficiente pelo sucateamento desse pro
cesso. As pessoas não são atendidas e quando 
o são, tornam-se vítimas também, porque falta 

tudo no hospitaL Além do algodão, da agulha, da li
nha para suturar e da seringa, que sabemos neces· 
sários, é um Raio X que está quebrado, sequer exis
te uma maca para transportar um paciente de um 
corredor para a sãla de atendimento. Em alguns 
hospitais, o médico que está prestando plantão 
tem que escolher quem vai deixar morrer primeiro. 
tal é a situação em que se encontra a saúde no 
Estado do Rio de Janeiro . 

A manchete de um jornal noticia: "falta de 
médico mata dois em hospõtal". O sindicato já ha
via declarado que aqueles médicos haviam pedido 
demissão desde o mês de setembro. mas o Gover
no do Estado não encaminhou os seus desliga
mentos. 

Isso não justifica o fato da ausência deles 
para a prestação de serviço, porque o atendimento 
à saúde é prioritário. e quem trabalha nas áreas 
de saúde e de educação sabe perfeitamente que 
está lidando com individuas e não com máquinas. 
Ainda que seja numa situação irregular, de 
opressão, como é a dos servidores da área de 
saúde. eles não podem se ausentar num rnÍ)men-
to corno eSse. ·é· 

Não queremos de forma alguma apoiar essa 
atitude de alguns servidore.s da área de enferma
gem e médicos. com relação ao acontecido no 
Rio de Janeiro. Contudo, também, gostaria de 
ressaltar de quem é a responsabilidade, pois 
não tem sentido apenas justificar que eles serão 
punidos pura e simplesmente. sem levar em con-

. - sideração que o Estado afirma. por meio de seu 
Secretário. que não tem dinheiro para aumentar 
salários - um médico está ganhando em tomo de 
R$400, 500 -, mas que vai contratar. ou já con
tratou. outras pessoas para e-ssa prestação de 
serviço. Não posso, verdadeiramente. entender 
essa situação. 

O editorial do Jornal do Brasil afinma que o 
sistema de saúde brasileiro tornou-se o mais in
competente. Acredito que o sistema tenha defi
ciências, mas gostaria também de lembrar que a 
iniciativa privada não irá, de forma alguma. aten
der os assalariados. os desempregados. os mise
ráveis. 

Portanto, não basta que o Governo· diga que 
vai investigar com rigor. Este Governo não está 
atendendo a área de saúde, não tem uma-política 
voltada para esse setor no que diz respeito à falta de 
recursos humanos e não há preocupação quanto à 
falta de equiparação salarial. Não é possível receber 
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esse salário aviltante. Não concordamos com o com
portamenlo do Governador, que, diante dessa situa
ção, assim se manifesla: "Se não eslão satisfet.:ls, 
podem ir lodos vocês". 

Ora, diante disso e com salários avJ1tantes, to
dos estão abandonando os hospitais, não estão 
prestando plantão e as pessoas estão morrendo no 
Estado do Rio de Janeiro. $' 

Sr. Presidente, Sra.s e Srs. Senadores, não 
podemos concordar com isso. Assim sendo, convo
co a bancada do Rio de Janeiro, bem como os de
mais Senadores desta Casa, para prestamlcls 1m 
socorro ao Estado, apelando para o Miristro da Saú
de e para o Governo do Estado no sentido de que 
sejam tomadas providências imedialas, não apenas 
para punir - o que deve ser feito ~m rigor -, mas 
também no sentido de apresentar uma política de re
cursos humanos e uma equiparação salarial para 
essa área 

O Sr. Levy Dias- PermitEHne V. &a um aparte'? 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Senador Levy Dias, a Senadora Benedita da Silva 
está usando a palavra para uma comuricaçã.o ina
diável e já esgolou o seu tempo. Peço a compreen
são de V.~. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Mlilo obriga
da. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
S11va. o Sr.Renan Calheiros, 2!2 SeCretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é cx;u. 
pada pelo Sr. José Edualrlo Outra, ~ente 
de Secretário • 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedg_a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, ão"Senaoor Sebastião Rocha. · · · 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, o 
Diário Oficial do dia 8 de dezembro publicou um 
decreto presidencial, assinado no dia 7. determinan
do que os créditos relativos ao pagamento dos ser
vidores dos ex-territórios sejam efetuados direta
mente pela União em conta bancária inõrvidualiza
da do servidor. 

Venho à tribuna hoje para denunciar que até a 
presente data nenhuma medida de efeito foi tomada 

pelos Ministérios responsáveis pela execução de tal 
alo. 

Desejo, nesta oportunidade, pedir aos Minis
tros da área eoanêmica. sobretudo o Ministro da Ad
ministração, Bresser Pereira, e o Ministro Pedro Ma
lan, busquem um entendimenlo para que se faça 
cumprir o decrelo presidencial. 

Os servidores dos ex-territórios recebem de 
forma diferente dos demais séividores da União. O 
Governo Federal primeiro repassa os recursos para 
o Governo Estadual, que faz o depósito na conta 
bancária de cada servidor. Esse processo demora 
aproximadamente oilo dias, o que faz com que es
ses servidores dos ex-territórios recebam os seus 
salários com oito dias de diferença em relação aos 
demais servidores da União. Trata-se de uma tre
menda injustiça que vem se mantendo desde 1991, 
quando da instalação dos Estados, sobretudo, do 
Amapá e de Roraima. 

Outras injustiças vinham sendo cometidas. 
Por exemplo, somente no final de 1995, nos meses 
de outubro, novembro e dezembro, esses servido
res tiveram acesso aos benefícios que os demais 
servidores da União jã usufruíam há bastante tem
po, como o vale-refeição, o vale-transporte e o auxí
lio-creche. Não é possível mais conviver com essa 
conjuntura. 

Formulei um pedido de informações aos dois 
MinistrOs e comuniquei ao Presidente da República 
o fato de que o decreto ~nado não está sendo 
cumprido. 

Portanto, nesta oportunidade, faço um apelo ao 
Presidente e aos Ministros para que tal alo possa 
ser realmente efetivado. 

Outro assunto que gostaria de tratar é a respei
to de uma matéria publicada no Correio Braziliense 
do dia 2 de janeiro de 1996, que deverei enfocar 
com maior profundidade amanhã, quando falarei so
bre o Projeto Sivam. A reportagem noticia que o Go
verno teria comprado tanques dos Estados Unidos 
e, mediante uma cláusula, em caso de emergência, 
o equipamento só poderá ser utilizado com a per
missão expressa de Washinglon. 

Se isso de fato está acontecendo- inclusive, 
solicitamos informações ao Ministro do Exército a 
respeito desse assunto -, estamos, na verd!!de. 
corroborando o pensamento de que o Brasil é um 
País que se submete à colonizaÇão dos Estados 
Unidas. 
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Está aí o Projeto Sivam, em que o Governo 
Federal hoje faz todo esse esforço paia manter 
a Raytheon apenas para satisfazer os america
nos. E penso que essa compra de tanques reali
zada pelo Ministério do Exército merece ser me
lhor esclarecida. Por isso, pedi informações ao 
Ministro do Exército a respeito do assunto. Gostaria 
que o Líder do Governo no Senado nos trouxesse 
explicações, já que se IJ'ãta de um caso de seguran
ça e defesa nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTlõ (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 
para uma comunicação inadiável. 

A SRª MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão dà oradora.) - Sr. 

· Presidente •• SI% e Srs. Senadores, infelizmente gos
taria de mais uma vez lamentar o descaso em rela
ção à busca dos assassinos de Chico MendeS, que 
deveria ser feita em território bofiviano, peruano, ou 
seja lá onde for. 

No Jornal Folha de S. Paulo de sábado, dia 13 
de janeiro, há um artigo muito interessante do escri
tor Antonio Callado, no qual é abordada a seguinte 
questão: "Brasil trata de esquecer Chico Mendes". 
Ele faz uma avafiação da maneira corno as autorida
des brasileiras vêm tratando o episódio da fuga dos 
assassinos de Chico Mendes. Diz que o País se 
contentou em apenas ver condenado o mandante 
e o executor do crime e que não deu o devido 
atendimento nem tomou o devido clidado para 
que fossem mantidos na cãdeia, servindo até 
como exemplo de como uma Nação deve agir faoe 
a essa forma violenta de tentar fazer valer interes
ses particulares em detrimento do interesse de 
uma maioria 

Recordo-me que no dia 27 de abril de 1995 
encaminhei ao Ministro Nelson Jobim um ofício, 
que contou com o apoio de vários Srs. Senado
res e líderes de todos os partidos - com exceção 
de um, pois precisava consultar sua bancada e, 
naquele momento, infelizmente não foi possível. 
Com a assinatura de mais de 33 Srs. Senadores, 
solicitava que os assassinos de Chico Mendes 
fossem capturados e que fossem envidados es
forços para que eles fossem mantidos na cadeia 
Infelizmente, a ação do Ministério da Justiça. das 
autoridades responsáveis, não tem sido sequer a 
de mobilizar qualquer tipo de força. Há uma inércia 
completa em relação a esse assunto. 

A Rede GlobO de Televisao, através do seu 
programa de domingo, CT Fan1ástico, divulgou urna 
longa matéria, realizada pelo seu repórter Marcos 
Losekan, dizendo gue os assassinos se escondiam 
numa fazenda na Bolívia Mas, mesmo assim, nada 
se fez em conjunto com o Governo boliviano, atra
vés da lnterpol; não houve sequer uma única ação 
para recapturá-los. 

Creio que o Brasil tem urna péssima imagem lá 
fora, e faz por merecê-la 

No que diz respeito a prejudicar os interesses 
dos índios e quando se trata de agilizar interesses 
alheios à vontade da maioria, hã bastante agilida
de. A revisão do Decreto nº- 22 é uma prova cabal 
disso. Há um empenho total do Ministro Nelson Jo
bim em agilizar a revisão desse decreto, porque 
haverá perdas incalculáveis para os povos indíge
nas, para o processo de sua luta. No entanto, não 
observo o mesmo empenho no que diz respeito à 
ques~o tão fundamental para a Justiça brasileira: 
o exemplo que se poderia dar com a captuf,;!. dos 
assassinos de Chico Mendes. ~-

Mais urna vez, gostaria de reiterar que a fuga 
de Darli e Dan:i, hoje, figura na lista das maiores im
punidades do mundo. E, infelizmente, o Brasil não 
tem dado a sua paroela de contribuição, no sentido 
de reparar essa mácula ~a Justiça brasileira. 

Encerro o meu pronunciamento, dizendo que 
hoje faz exatamente 1.060 dias que eles se encon
tram foragidos. A partir de agora, na medida do pos
sível, ficarei lembrando a esta casa. ao Ministro Nel
son Jobim e ao Presidente da República, quantos 
dias faz que os assassinos estão na Bolívia, e que 
poderiam ser capturados, caso houvesse interesse 
do Governo brasileiro. 

Infelizmente, esse processo foi negligente 
desde o início, pois os prisioneiros foram deixa
dos num presídio que não oferecia qualquer se
gurança. 

E, em nome das pessoas que vêm lutando 
pela justiça quanto à questão agrária, mais parti
cularmente essa questão ligada aos assassinos de 
Chico Mendes, quero deixar aqui mais uma vez o 
meu protesto no que se refere ao descaso com que 
o Ministro da Justiça vem tratando esse episódio la
mentável. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR" MARINA SILVA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 
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o SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Levy Diâs, para uma comunic .;ção inadiável. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não ia abordar este 
assunto, mas, diánte do pronunciamento da Senadora Benedita da Silva, faço 
questão de deixar registrada a minha opinião sobre as cenas a que assistimos 
ocorridas na pÓrta de um hospital no !=tio de Janeiro, assunto largamente abordado, 
ontem, pela televisão. 

Sr. Presidente, quando assisti pela televisão àquelas cenas horríveis 
sobre as crianças da Bósnia, pensei que estivesse vendo o que há de mais terrível. 
Mas concluí que estava enganado ante ao que assisti ontem, ocorrido na porta de 
um hospital do Rio de Janeiro. Este fato merece uma reflexão do Governo Federal, 
do Governo Estadual e do Senado da República. Merece uma reflexão de todos 
nós .. Do lado de dentro"' do portão do hospital, víamos uma dúzia de guardas 
armados. O portão fechado. E do lado de fora, nas ruas, as pessoas agonizavam. 
Uma mulher que foi colocada na porta do hospital, ali morreu. O desespero de um 
jovem que, com outra mulher dentro de um táxi, tentava fazer respiração boca a 
boca. Um homem, com uma moça nos braços, clamava, desesperado, por socorrê. 
Do lado de dentro dos portões, os guardas armados. · 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, governei uma grande cidade 
por duas vezes. Graças ao bom Deus, nunca admiti, lá, a possibilidade de ver 
cenas como aquelas. 

Gostaria de deixar registrada aqui uma frase que venho repetindo 
permanentemente no Senado: "o nosso problema, o problema· do Brasil não é de 
dinheiro, é de gerência". 

O Rio de Janeiro não tem um serviço de saúde, mas tem o 
Sambódromo. Há uma inversão na aplicação dos recursos. A agricultura agonizava 
no País e assistíamos ao rombo do Banco Económico ·- e hoje lemos nos jamais 
que beira a R$2 bilhões. 

No dia em que votei contra a CPMF, apesar das inúmeras solicitações 
do Ministro Adib Jatene, que · merece de todos nós todo o respeito - mas não 
estávamos votando um imposto para o Ministro, e, sim, pare. a Nação - disse esta 
mesma frase: "o problema nosso não é de dinheiro, é de gerência". 

As cenas a que assistimos ontem pela televisão, ocorridas no Rio de 
Janeiro, só não tocam aos insensíveis. Tocou-me profundamente ver aquelas 
pessoas morrendo na porta de um hospital; os portões fechados, tendo, do lado de 
dentro, uma dúzia de guardas àrmados. Uma providência precisa ser tomada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra} -Concedo a palavra ao 
Senador Ademir Andrade, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia·o seguinte discurso.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os jamais de todo o País noticiam hoie 
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denúncias feitas no dia de ontem naCam.·;," ,!:Js Deputados. envolvendo o Ministro 
das Comunicações, Sérgio Mo tia. i~to ~' L"" :aiO g1 ave e precisa ser apurado, pois, 
segundo as infocmações repassad2s f'eia ,mprensa. ·existem suspeitas de 
irregularidades nos contratos entre ;1 E:iiliJI '-'Sa Brasileira de' Correios e Telégrafos e 
empresas de aviação comercial~·;;:;: ;1 .,;:.:·." •·.3o :jos serviços de transporte aéreo 
noturno de encomendas. contr<Jtus as .. ,;,o; ''3lil112'ios em valores que se aproximam 
dos R$200 milhões/ano. 

Causa inquietação que esses problemas estejam sendo levantados, 
Sr. Presidente. em virtude do alto grau . .:e f-'estigio e confiança que S. Ex" o Sr. 
Ministro Sérgio Motta goza Junto '"lo •-:?•:,, 'ilO Federal, permitindo assim margem 
para muitas dúvidas quanto 8 h~11r., ; •:,c-t:•dede do atual Governo. Alguns 
exemplos recentes, como o envch:irr:er-to lo '"'·cb.efe do Cerimonial da Presidência 
da República, que foi afastado per -:u:-,Fe'''"' •'e tr::ífico de influências, de certa forma 
agridem a opinião pública e cnam s•tu.;çc<Os ''2 1:-stabilidade para a vida do País. 

Desta feita. Sr"s " Srs '3en:v"'·'r'"~· 0 Problema envolve uma atitude no 
mínirno questionável, CaSO se cmnDrO'<"? - T•e f<'lUe bem claro - que- realmente O 
Ministro Sérgio Motta autorizou a dis;c,~:;•';;~ de licitação para a contratação das 
empresas que fazem o transporte aéreo •::>~:rr>él d3s correspondências entregues à 
responsabilidade da Empresa Brasileiw ~2 •:::•J:rcios e Telégrafos. 
Pelo que se sabe existe, com rc!2ç:3o 20 caso. ~.ma orientação do Tribunal de 
Contas da União, determinando que ,) pcccesso !icitatório que estava sendo 
realizado pela ECT desde o fin2l do GCJv.,rno r~'-lssado não poderia ser sustado, 
como pretendia o Ministro Sérgio Mott2. -~'"" t:io I'Jgo assumiu o Ministério, passou 
a mobilizar-se para o cancelamento d:.1 ''c;!-:lçeo. Os jornais noticiam que,- em 6 de 
janeiro de 1995, em expediente end"'' "'-Jdu _,u ;.lhi;stro das Comunicações, o então 
Presidente da ECT, Antônio Corrêa. saiienhJu que não poderia cancelar a licitação, 
pois isso contrariava as normas estab.,;ec.•,.'as pele fCU. 

Em documento datado je 11 de janeiro de 1995, Sr"s e Srs. 
Senadores, os membros da D're~cric· ,., r::: r refsrendararn a posição do então 
Presidente, assegurando· que não «et"J:w: recomendáveis nem o adiamento da 
licitação, muito menos a prorrbgaç2o ·..!--::: '-'-'r :trates, como pretendia o Ministro. 

Em que pesem todas essa::; ._.:;, ;s,tJerações, as empresas prestadoras 
de serviço de transporte aéreo nuumc ..:e :.;on espondências foram contratadas, 
sem licitação, através de "C"nti<Jt:..'S .la E111ergência", cujo VÇ!Ior alcança 
aproximadamente R$200 milht''': · · · - -: ... :, Jri;.•nJo frontalmente a decisão do 
Tribunal de Contas da Umão. 

Estes fatos precisam ser :.:p·_:..: .::::3, ::;r. Presidente, pois, se verídicos, 
lesam a Nação brasileira e compr0mc;t<>;-n d'' hrma inquestionável a credibilidade 
do Governo Federal. O Ministéric ''·::- ,:_,,,..,_,nicações e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos devem -,,-r;l',·-:c·.'~s à sociedade brasileira e a este 
Congresso Nacional 

Ent;;:1oo opbrt•Jno. "'cit.·c-•·:., .,,,,; este ·.senado Federal convoque S. 
Ex" o Sr. Ministro das Com•,.,;,...,-,,_.;;~«. "'"' .. ,.,.,.," 0 ilustríssimo Sr. Presidente da 

Empresa Brasileira de Corre•• -; , -' . . .1•;'- par<~ prestarem esclarecimentos 
quanto a este assunto. r:a f(.'f"''' ... ... ., ·-· !"?(;:;:rr:ento Interno desta Casa. 
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É preciso que se diga, Sr. Presidente, que alguns falam que esse 
r Deputado que fez as acusações fê-lo por questões pessoais, retaliando o Ministro 
,.por não ter o mesmo nomeado pessoas da sua posição;' da sua defesa pessoa( 
Entretanto, as acusa_ções que fez são sérias, e são graves, e merecem uma 
resposta do Sr. Ministro. 

Queremos que essa resposta seja dada à altura, pois, se o Sr. 
Deputado que 'fez as acusações estiver erràdo, que o Ministro o interpele, que o 
puna e faça cair sobre ele as responsabilidades de denúncia irresponsável. Mas, de 
qualquer forma, o Congresso Nacional precisa de respostas seguras sobre questão 
de tamanha gravidade. 

Essa era a manifestação que gostaria de fazer em nome do meu 
partido. 

O SR. PRESJO.F!NTE (José Eduardo Outra) - Concedo a palavra ao 
Senador Osmar Dias. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. (Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes. (Pausa.) ;, 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa.) 
Concedo a palayra ao Senador Pedro Simon. {Pau~a.) 

o SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - O nobre Senador José 
lgnácio Ferreira enviou à Mesa proposição cuja tramitação, de acordo com o 
disposto no art. 235, III, ""'a~ do Regimento Interno, deve ter início na hora do 
Expediente. ·· 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Os Srs. Senadores 
Antonio Carlos Valadares, "Julio Campos e João França enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES {PSB-SE.) -Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para solicitar a transcrição nos Anais do 
Senado Federal a entrevista que concedi ao jornal Gazeta de .Sergipe, edição do 
14 do corrente. 
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Valadares defende imposto sobre cheques 

Apesar das c;fficas que vem recebendo., o senador Antonio Carlos 
Valadares(PSB) continua defendendo a aprovação da sua emenda consti
tucional que prevê a criação de uma Contribuição Social para a Saúde -
da ordem de O,lS% sObre o valor do cheque. Ele alega que só estão con
trários a medida os banqueiros. "que não sabem o que é precisar do SUS 

como precisam 120 milhões de brasileiros". 
Favorável a reeleição de cargos executivos em todos os níveis; 

Valadares entende que o "povo tem o direito de premiar com o seu voto os 
administradores que merecerem permanecer à frente do executivo". O 
senador diz que do é candidato a governador e anuncia que pretende 

disputar outra vez vaga para o senado. 
Valadares já ocupou praticamente todos os cargos públicos no Estado

vereador, prefeito de Simão Dias. deputado estadual, deputado federal, 
secretário de Estado, vice-governador, governador - e nas eleições do ano 
passado obteve uma votação consagradora. Na última sexta-feira ele con

cedeu a seguinte entrevista a Gazeta de Sergipe: 

GAZETA -Qual a expecta.. 
tivaqueosenhortemdaconvoca-. 
ção extraonfinária do Congresso? 

VALADARES ·Acho que o 
Poder Exectiivoexagsrou na dose 
quando incluiu na mensagem da 
ccnvocaçao mais de 100 proposi
ÇI5es, eme elas, dez propostas de 
Emenda Constiucion8/ envolven
do assunros polémicos como a 
Reforma Administrativa. a Refor
ma Pravidência, a Reforma Tribu
tária e outras. Até códigos como 
o de transito e o civil fazem parte 
da eonvocaçao .•. Tudo issc para 
ser discutido e votado r:(; pram 
exfguo de um mês e 7 áas, o que 
setá imposslve/ p;ra o Congresso 
ct.mprfr pauta tao extensa de pro
jetaS. Tlllfl a ocasiao de em dis-

CII'SO apresent<r o mais veemen
te protesto contra esse wrrJadei-

. · 1t1 avalanche que foi colocado pelo 
governo scbre os ambrosdo Con
gnJSSO Nacional. A opinião públi
ca espera, no mfnimo, que uma 
CCiniiOC8Çifo antes de ser feita, 
tenha sido estudada pelo gover
no fixando priolidades, escolhen
do nl8t6rias que pudesSem serre
a/tnente apreciadas sem causar 
nenhum desgaste à qualquer dos 
podetes. Quem crer que o Presi
dente nao aaiu bem apresentar 
pauta tao extensa, r'Jis nem se
quer 1 o,; de mesma dellelá ser 
crmprida até o tfnaJ do periodo 
de com.ocaçao extraordirlálfa (d'a 
14del'evelero}. QuaJquerqueS/3ft 
a situaÇiio cumprirei com o meu 
dever e nao aceitarei em hipótese 

alguma que o meu 11010 SBJatn 
aprovadas matérias contra os in
teresses da Naçao . 

GAZETA· O senhoraa-edi
ta que a reeleiÇão de prefeitos, 
governadores e do presidente po
derá entrar em pauta neste perío
do? 

VAl.ADARES ·Esta maté
ria envolvendo a ree/eiçao nao 
consta da coniiOCaçat> extraordi
oona, mas a pat1ir do dia 15 de 
feverei'D quando ertao terá início 
o perfodo ord'mário de funciona. 

manto do Congesso, esperamos 
que o assurto venha asstmruma 
otira t:limensao ou~. in
clusive que a proposta de Emen
da Constitucional da reeteiçao 
possa vir a ser apreciada ainda 
este ano. 
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GAZETA-o senhor é favo
rável a reeleição? 

VALADARES- Sou favorá
vel porque acho que o p.wr; !em o 
direito de premiar com o seu voto 
por mais de uma vez todos os ad
minisb actores que rnerece.;.-em per
manecer à frente do Executivo. A 
ree/eiçao é um ato democrático 
que deve ser ratificado nas umas 
em cuja decisaD prevalecerá em 
última instancia a vontade popu
lar contra ou a favor deste ou da
quele administrador público, seja 
a nfveJ federal, estadual ou muni
cipal. 

GAZETA- No ano passado 
o senhor foi autor de um projeto 
de Emenda . Constituicional que 
penaliza o bolso do braSileiro - a 
contnbuição para a saú<le. o se
nhor não acha que isso é 
desgastante? 

VALADARES- Eillre 150 
miMes de brasileiros ·sómente 
Uf!S 30 mi/Mes, entre pessoas fí

. sicas e jurfdicas, possuem conta 
bàncária, mas a intima quantia que 
pagar-ao selá de fundamental im
pottancia para conter a inottalida
decruel e de~an~ QU!J aconte
ce todos os dias no meio da po
pulaçao maís Pobre pOi- falta de 
um mfnimo de solidariedade hu
mana e em decon-êllcia de uma 
injusta distnbuiçao de renda im
posta por um Sistema econ6mico 
descomprometido com a realida
de social que humilha a nossa 
Naçao. 

As maiores resistênrias 
contra a cobrança da CotÍtribuiçlio 
Social para a Saúde- da ordem 
de0,25%sobreo valor do cheque 
- surgiram no ámbito dos ban
queiros, justamente os que mais 
ganham dinheiro no Brasil. Eles 
podem receber tratamento cinco 
estrelas em hospitais do Brasil e 

--
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do exterior. Não sabem o signifi
cado de ser pobre e ;.--tecisar do 
SUS como precisam cerr:a de 120 
milhões de brasileiros. Porém, 
eles sabem, como ninguém, mul
tiplicar os seus lucros e encontrar 
so/uç{Jes "milagusas· para salvar, 
às custas do dinheiro da socieda
de, instituiç6es financeiras co-ir
mãs falidas, induzindo autoridades 
governamentais a sair em socorro 
delas. 

GAZETA- O próprio gover
no ciiz que a saúde não enfrenta 

~ p.-oblemas de falta de verbas, mas 
. . da mal aplicação de reéurscs. Isso 

não o preocupa? 

.• · VALADARES - O CtJntro/e 
dos gastos públicos deve ser uma 
preocupação de iodos osbrasi~ 
ros, principalmente dos 9'!8 ~ 
gram o Legislativo e o govemo. 
Acho que essa fiscalização deve 
partir também ~~ades co
munitárias, da Mitústério Púfl/ico 
e da sociedade fiim geral, p<Jrque 
só assim poderemos reduzir ou 
anular por completo os desvios tão 
prejudiciais ti imagem do go.vemo 
e das instituições. A faita.de ver
bas tem'•sido'-uina·constante no 
setor Saúife, tànto que·· milhares 
de pessoas eStãO sendo hoje ·co
locadas à margem do atendi/min
to de urgência, ambulatorial6 hos
pitalar por · ·causa do 
descredenciamento voluntáiio 'de 

· instituições de saúde qoe se re
cusam; em todo Brasil; de presta
rem assistência à população ca
rente, face à inisória remuneraçao 
a e/as destinadas pelo SUS. Não 
fossem os hospitais piíblicos e as 
Santas Casas, que trabalham na 
base do sacriflcio e da solidarie
dade, o setor Saúde já estaria to
talmente fechado às comunidades 
mais pobres, porque as que de
têm algum recurso podem valer-

se do segu-a saúde, tipo Unimed, 
Goldem Cross, Geap, etc. 

GAZETA- A reforma doEs
tado deve prosseguir até durante 
esta convocação. O senhor conti
nua contrãrio ao fim dos monopó
lios? 

VALADARES - A polftíca 
neo-liberal que invadiu o mundo, 
inclusive o Brasil, ainda nao inva
diu o meu espfrito. Votei a favor 
do monopófso do Petróleo e das 
ConJanCaçOOs e até agora nao me 
arrependi. Possuimos na área de 
petróleo uma estatal -a Pelrotxás 
-que é um exemplo de avanço 

. tecnOió!jco na exp/ofaçao do oléo 
brota e na· sua industrializaÇlio. Na 
área das comL 1ícaç6es, ~com o 

• · setotestatizado o Brasil tew aVan
ÇoséQiipaj.adós a palses~do pri
me;ro 111/Jndo. Setores tao estra
·té!iicQs como esses não podem 
ficar à m'ercé de uma possível ma
nipufaÇáo·de companhias estran

. geirásque nlio tém C0f11pr011Wsso 
com pais algum e só visam tirar 
proveito de nossas riquezas e 
·potfiiiCialidades.-

. · GAZETA -1: Sobre a Vale 
do Rio Doce? · 

,_. · · vAúU)ARes ~-A c-éompa

imia Vale dó Rio Dcice é urira em
presa enxuta, equiiibriJda; que ao 
. iTlVés~:srmr~s cia Nação 

. . em .seu ~itd, extrai e benefi-
cia as riquezas do riosse subsolo 
ajridando a promover o desenvOl
vimento do Brasil. Acho incrível 
que uma empresa como a Vale do 
Rio Doce que é por coincidência, 
a que em todo o mundo, maisçro
duz minério de ferro, esteja sendo 
posta à venda quando nent11m pre
juízo vem causando, e o resulta
do financeiro de sua privatização 
será t~o insignificante que n~o 
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dará nem para cobrir os jUTOs de 
um mês da nossa divida externa· 
ou interna. Entregar ao e~· 
ro jazidas minerais qoo pÕderao 
durar mais de 400 anos de explo
raçao conlfnua6~m verdadeio cti
me de /esa-pátria. 

GAZETA • Pasta Cor"c1e 
Rosa, Sivam, escuta clandestina 
foram os principais escândalos do 
primeiro ano do governo FHC. 
Mesmo assim as pesquisas re
centes mostram que a população. 
continua satisfeita com o governo. 
Como deve ser a linha de atuação 
da oposição em 96? · · 

VAL.ADARES ·A meu ver 
essa aparente popularidade do 
Governo está vinculada muito 
fl'l8is"S faiBcllaal:esaõdiT~ 
çllo, pela8•&s1li}&tsdamldla. ao 
trabalho critico desenvolllido den
trodoCollgvssodo(/Ueaopt&
sumido descaso da sociedade 
rrerte aos esclndalos tlillulgados. . 
Se a mldia levasse ao conheci
mento da populaçlo tim-tim por 
tim-tim. o que dizem tanto na ca
mara como no Senado represen
tantes da oposíçlo e mesmo al
guns do governo, o seu desgaste 
seria irreversivel. Por outro lado o 
Real apesar de ter conseguido 
baixar a inflaçac>, o fez a um cus
to muito elevado, promavendD a fa. 
1éncia de empresas e o desenlpt'&
go em massa, favorecendo as 
corporaç6es privadas a/ien/genas 
de cunho monopollsti;o em delli
mento do capital nacional. No dia 
em que a popufaçllo tomar cons
ciência do perigo em que a no~. 
Naçao se encontra envolvida, com 
essa politica ãrtada por t6cnkos 
monetaristas, ai veremos como se 
portamo as pesquisas. 

GAZETA- Voltando para a 
questão de Sergipe. qual a sua 
opinião sobre 6 primeiro ano do 
governo Albano? 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VALADARES • Éumgover· 
no que. no plano politico ainda nao 
assumiu a sua verdadeira identi· 
dade, talvez em virtude de com
promissos eleitorais decoiTentes 
da ú/fimacampanha. Administra· 
titlamente nao posso fazer ainda 
nenhlmjulgatnertodefinlivo. ape
sar de algumas notas abaixo de 
zero que liYam dadas pela douto
ra Leonor a algUnS auxiliares de 
seugovemo ... 

GAZETA • E as eleições 
municipais. O senhor acha que 
cada partido deve ter candidato 
próprio? 

VALADARES • Julgo que 
cada partido tem o direito de dis
cutir no ambito intemo as suas 
possbifidades e/eitorajs de lança
rem candidatos próprios. Mas as 
cor.gaçOes para prefefto!; nesta 
eleiçaD que se avizinha, poderá 
actmtecer com facilidade, princi-. 
pallllflllle integada por pattidos 
que comp6ema chamada cOliga· 
filo ·o Pavona Fretm~ A Coúga· 
fiJo b mais díflcil para chapa de 
vereadores em llista da reduçao 
drfls6ca que imp6s a /egislaçllo 
quanto ao ntímero de candidatos. 

GAZETA. Qual a posição 
doPSB? · 

VALADARES ·O PSB na 
cidade de Aracaju llhlrá para que 
swga entre tantos pré-c;mdidatDs 
da melhor qualiticaçflo e que sao. 
da coliga~ ·o Povo na Frente" 
(Peáilho Valacfa"es, SusanaAze
Wido, Bosco França Ismael Silva 
e Clóvis Barbosa), um nome que 
possa congregar todas as vonta
des e partir entao para a grande 
vitória de que precisamos, visan
do a cotftinuidade de nossa uni;!io. 
Acho que esta uniao nao pode ser 
desfeita quando apenas se tem 
em vista algum projeto pessoal. 

GAZETA- Seu partido tem 
dois pré-candidatos- Susana Aze.. 
vedo e Pedrinho valadares. o PSB 
terá candidato próprio? 
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VALAOARES- Quando ror 
oportuno, iremos disCutir interna
mente, quest/Jo tao importante 

*para o futuro do nosso partido. 

GAZETA- O senhor pensa 
em retomar ao governo do Esta
do? 

VALAOARES - Penso em 
retomar ao Senado assim que ter
minar o meu mandato. Por isso 
venho trabalhando com afinco. 

GAZETA ~'Como o senhor 
analisa essas manifestações a 
favor de urna candidatura sua em 
98? 

VALADARES ·Os amigos 
que me procuram falando scbfe 
este assunto respondo com a na
trra/idade de quem já foi governo, 
está satisfeito no Senado e nao 
tem ambiçao de voltar a ser go
vernador. Sou um homem grato a 
essa manifestaçao quase diária 
que recebo nas roas, por onde 
ando, e principalmente ao voto fijo 
generoso ·que o eleitoracJo 
S8lgipano me deu na última efei. 
çao. Temoodeverdei!JirDritudo 
isso pers9ll6f3ndo no trabalho e 
na j7ática constante de me reJaci. 
onarbemcom todos aq~~elesque 
contributam para a minha vi~Ma. 

GAZETA· Como é ;:, rela. 
ção do senhor com Jac!-.srJP Bar
retO? 

VALADAkeS • t: a melhor 
posstveL Frequentemente esta
mos conversando e viajando jun
tos sempre que temos oportunida-

. de. Tenlloodeverdeinfomlsrque 
recebo de Jackson &mito um tra
tamento especial de amigo e com
panheiro, que lhe é retribuido por 
mim. Trata-se de uma lic/eranÇa 
que possui um espirita de luta in
cansáveL O seu exemplo de per
sistência em direçaD aos seus ob
jetivos 6 algo incomum, quafidade 
que raramente encontramos nos 
polfticos da atuartdade. 
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O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, se crime é progresso, 
o Brasil eslá per10 do Primeiro Mundo. Na primeira 
melade deste sécUo, os Estados Unidos passaram 
por urna feroz onda de violência, que não poupou 
seus ídolos. nem as suas melhores expectativas. 
Tudo foi levado de roldão. Londres do século 19 foi 
uma cidade perigosa e poluída Em alguns países· 
da Ásia o problema d<f êriminalidade ainda é sério, 
como se configura na Rússia de hoje. Mas na Améri
ca Latina. conflagrada pela perveisa distribuição de 
renda, que coloca milionários ao fado do quarto ex
trato da sociedade, a criminalidade assume propor
ções endêmicas. 

O fenômeno deixou de ser uma onda para se 
transfonnar em pesadelo permanente, desafiador e 
preocupante. Jornais, emissores de 1ádio e de tefevi-

. são inform<)lll, ã13riamente, sobre assaltos, seques
tros, roubos, furtos com uma constante capaz de ba
nalizar o crime. O cidadão bresileiro jã não fica indig
nado com os fatos, porque eles se repetem com re
gularidade. Estamos, todos nós, ao desafbrigo diante 
da criminalidade crescente. 

Não é novidade o que, lamentavelmente, trago 
a essa tribuna O Estado está perdendo a luta contra 
as quadrilhas de criminosos que escolheram o cami
nho da marginalidade para obter seus ganhos. Os 
milionários que podiam se defender; já o fizeram. 
Agora. no Rio de Janeiro e outras cidades grandes 
brasileiras as quadrilhas estão procurando repre
sentantes da classe média, ou parentes de políticos, 
para exercer a sua terrível chantagem. 

Médicos, advogados, éngenheiros, profissio
nais liberais bem sucedidos em suas respectivas 
profissões entraram para a área de risco. O sub
desenvolvimento explica. apenas em parte, esse. 
processo. A vocação para o crime existe, de· ma
neira autônoma, independe do ambiente em que 
ela ocorre. Nos países desenvolvidos existe a cri
minalidade rebuscada, violenta e abusiva Nos Es- . 
tados Unidos, onde a venda de arma é livre, a cri
minalidade tem um caráter assustador, apesar da· 
pena de morte, adotada em quase todos os Esta
dos de sua Federação. 

A questão não se explica, somente, pelas des
venturas econômicas de um País. Ela se explica 
pelo dinheiro ilegal que transita na sociedade, pela 
má-repartição das rendas e pela formação de quadri
lhas. Estamos vendo crescer, no Noroeste do Brasil, o 
tráfico de drogas com todas as suas consequências. 
Dinheiro, muito dinheiro, elevado índice de com.pção 

com o objetivo de facilitar o trânsito de barcos, aviõ
es e auiOmóveis carregados com a droga. Tudo isso 
concorre para aumentar a criminalidade. 

Gostaria, Sr . ...Presidente, SP.s e Srs. Senado
res, de oferecer urna contribuição para inibir a ação 
dos criminol!Qs na sociedade bresileira. Tramita no 
Senado Projeto de Lei, de minha autoria, tomando 
obrigatória a utiflzação de diSpositivos eletrônicos 
de segurança nas agências bancárias. É um Projeto 
de Lei simples que obriga às agências de bancos 
instalar dispositivos de segurança, que devem obe
decer aos requisitos da Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas. 

Os dispositivos são a porta eletrônica, com tra
vamento e retomo automático, o pórtico detec1Dr de 
metais, janela pnotegida para entrega ao vigilante de 
qualquer metal detectado e vidros laminados à prova 
de bafas, nas portas e janelas. As agências bancá
rias, no Brasil, vem há muito tempo se transtonnan
do em verdadeiros focos de violência, na medida em 
que o crime organizado aumenta seus ataques. É, 
sem dúvida, necessário que sejam aumentac111s os 
dispositivos de segurança nas agências banêãrias, 
dentro de padrões mínimos para a sua segui'CI'IÇa e 
a de seus clientes. i 

Creio, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
que o Projeto de Lei merece a atenção é a acolhida 
dos ilustres membros deSsa 'Casá.· É uma contribui
ção para controlar a violência; além de dotar o siste
ma bancário e sua clientela da seguranÇa necessá
ria para que todos trabalhem em condições de tran· 
qi:ilidade e eficiência · 

Muito obrigado. · 

O SR •. JOÃO FRANÇA: (PMDB-RR.}- Sr. Pre
sid~e, SI% e Srs. Senadores, 

. Nas últimas semanas, as notícias·. os· comentá
rios, os editoriais da imprensa nacional ocupararTHle 
predominantemente do problema relacionada com o 
projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia - SI
VAM. Discursos, declarações, acusações, esclareci
mentos, defesas, relatórios,. depoimentos têm illi
rr\entado os jornais do País. 

Não obstante, apesar de toda a tinta gasta, 
de todas as palavras pnoferidas. pouco ou talvez 
nada ficou esclarecido até ao presente. Embora 
não se tenha envolvido como em outras circuns
tãncias. a Nação, quase que· silenciosamente con
forma$ com o vaivém da corrupçãe, continua a 
esperar um esclarecimento satisfatório dos fatos. 
Continua a aguardar que alguém a convença da 
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verdade, inclusive em termos da real v~tagem do 
projeto para as necessidades prioritárias mais am
plasdaAmazõnia. 

Desgastaram-se homens públicos, lançaram
se ao ar dúvidas voadoras, ao invés de aviões e 
satélites para rnonitorar a verdade. Assim, a popu
Jpção brasileira ficou sem a realidade sobre o que 
de fato aconteceu ou está acontecendo e sem ver
dade sobre a honorabilidadí! dos envolvidos. Pro
vavelmente, vão permanecer no ar apenas as bru
xas, essas entidades que a mitologia romena cha
ma de stregói, seres misteriosos que se deliciam 
com sobrevõos também misteriosos, especialmente 
na escuridão da noite. 

Em última análise, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, temo que a grande 
prejudicada, em médio e longo P'razos, seja so
mente a A[TiéiZônia, que continuará sendo assunto 
de debates e controvérsias em nível nacional e in
ternacional e carecendo de um projeto realista 
para o seu verdadeiro, sustentado e racional de
senvolvimento. 

Tenho a convicção de que, para a Amazônia, 
melhor que o Sivarn, é o Calha Norte. Este sim, 
apresenta um plano concrelo de desenvolvimenlo da 
região. É um proje1D que efetiva a presença do Bra
sil nessa vasta superfície. É um projeto cujos recur
sos lá se plantam para transformar-se em estradas e 
transporte, escolas, pos1Ds de saúde e hospitais, 
meios de comunicação, instrumentos de abertura 
para usufruir das vantagens que a tecnologia criou 
para melhorar a vida. 

O projéto Calha Norte vai cõncretamente ao 
encontro dos brasileiros embrenhados e sós no 
âmago da floresta, possibilitando-lhes progresso e 
bem-estar, possibilitando-lhes, inclusive, · a própria 
compreensão da mata e de suas riquezas, no que 
diz respeito à melhor forma de utilizá-la e à melhor 
forma de preservá-la 

Essa verdade deve ser afinnada também em 
relação aos índios. Os índios também, querem bem
estar e melhoria da existência. O que se faz neces
sário é garantir-lhes meios para uma transição não 
desestruturadora e traumática, uma transição gra
dual, adequada ao respeita à sua cultura e à dinâmi
ca das gerações. 

Todo brasileira, err: r .:ticular a arnazõnida, 
:::abe que índia também goc'3 de progresso, que ín
dio também polui, que índio <:;mbém explora rique
zas finitas da natureza, sem entendimenlo dessa fi
nitude e sem conhecimento da passibilidade e ne-

cessidade de preservação e renovação. Sobre isso, 
não é preciso que norte-americanos venham ensi
nar, o amazõnida conhece essa realidade por exer
cício de experiênci.a concreta 

Hoje, a única presença do Brasil nas florestas 
que vestem as fronteiras com a Colômbia, Venezue
la e Guiana é a dos miiitares. No interior daqueles 
extensões, naquelas distâncias e naquele isola
mento, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores - corno bem observaram o Senador 
Severo Gomes e o Deputados Plínio de Arruda 
Sampaio quando por lá estiveram - somente pa
dre e soldado agüentam;· aquele porque tem com
promisso com o Evangelho, este porque é obrigado. 
Sem estes condicionantes ou· sem a opção por moti
vos de fé ou de nacionalismo, ninguém se estabele
ce nos rincões ermos de São Joaquim, no AIID Ria 
Negro, em Surucucu, na fronteira do Estado de Ro
raima com a Venezuela, ou no Maturuca, quase no 
sopé do Pico da Neblina. 

Para o brasileiro que vive nesse interior, a 
pátria não tem valor como conceito abstrato; a pá
tria para ele configura-se na presença do outro 
que dele se aproxima, rompendo-lhe a solidão, ti
rando-o do isolamento, proporcionando-lhe algum 
tipo de beril-estar, trazendo-lhe algum remédio 
para superar as crises de malária ou para curar a 
oncocercose que o deixa cego e aniqLilado. A pá
tria ni!io si!io aviões no céu, nem discussões políti
cas, sociológicas, antropológicas ou económicas. 
A pátria para ele é presença. Pátria é alteridade 
solidária e renovadora. Pátria são pessoas, fatos 
que lhe dizem respeito e os meios de atingir uma 
vida melhor. 

· O projelo Calha Norte, idealizado em 1986, du
rante o governo do hoje Presidente do Congresso 
Nacional, Senador José Sarney, se propõe a ser 
urna ação conjunta de diversos órgãos do governo 
com as Forças Armadas, com a determinação de 
abrir uma faixa com cento e cinqüenta quilómetros 
de interiorização ao longo dos limites intemacionais 
dos Estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá 
Para quê? Para criar condições efelivas de coloniza
ção e integrar os habitantes locais ao conjunto da 
nacionalidade. 

O Calha Norte não é apenas uma ação militar, 
desvinculada de um projelo para a região. É, sim, 
uma iniciativa que visa a inserir a Amazônia brasilei
ra no contexto da política global de desenvolvimento 
do Brasil, a controlar a região de modo construtivo, 
com a participação de diferentes órgãos governa-
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rnenlais, incluídas as Forças Armadas; com isso, a 
Amazônia seria colocada no caminho para o desen
volvimen1D e o Brasil obteria respaldo em foros inter
nacionais sobre o meio ambiente-

É claro, é perfeitamente CO!l1lreensível e mere
ce todo o apoio a preo<:l4Jação com a gigantesca 
fronteira morta que se estende desde T abatinga, no 
Amazonas, alé o Oi8P<!9ue. no Amapã. Essa exten
são faz parte do problema geral da defesa nacional, 
em uma época como a nossa em que os valores são 
confusos e se formam blocos supranacionais, errtJa-. 
sados em conceitos ideológicos e geoestratégicos 
indefinidos e voláteis. 

As fronteiras da Amazônia são parte dos oito 
milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados 
de território, dos sete mil e quatrocentos quiiOme-

. tros de costas oceânicas, dos dezassete mil quilô
metros de fronteira seca e dos duzentos e vinte bi
lhões de quilOmetras cúbicos de ar acima de nos
sas cabeças. 

A Amazônia contém sessenta por cen10 de 
toda a cobertura 1ropical do mundo e um palrimOnio 
inestimável do ponto de vista do desenvoMmenlo da 
famlacologia do futuro-

A Amazônia brasileira é e deve continuar-brasi
leira, rechaçando o conceito e a reaDdade da deno
minada soberania restrita, versão adocicada do fan
tasma da internacionalização que tanto interessa 
aos países dominantes. 

Para evitar IOdas as questi5es ou perigos, é ne
cessário que o Brasil se tome pátria na região. O 
projeto Calha Norte é proposta real de presença. de 
desenvolvimento, coom respeito ao meio ambiente e 
às comunidades indígenas. 

Nesse sentido, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, defendo o cancelamen1D do 
projeto Sivam e a transferência dos recursos que lhe 
foram previstos para o Calha Norte. 

O projeto Galha Norte beneficia localmente a 
Amazônia O Calha Norte é proposta mais abran
gente. É mais barato. Inscreve a Amazônia no con
texto da caminhada nacional para o progresso. Cria 
condições de auto-sustentação. Planta na alma das 
populações locais a brasõldade. Funda a pátria co
mum e flatemaque IOdos queremos. 

Era o que linha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Convoco os Srs: Senadores para uma· sessão ex
traordinâria do Senado a realizar-se hoje, às 18 ho
rase 30 minu1Ds, destinada a apreciação de ~ 
men1Ds de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo oima)
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está erK:etTada a sessão. 

(Levanta-se a sessAD às 78h3min.) 

Ata da 7a Sessão Deliberativa Extraordinária 
erri 16 de janeiro de 1996 

1.!! Sessão Legisl~iva Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. José Samey 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES: 

Ademir Andrade- AntOnio Carlos Magalhães
Anlônio Carlos Valladares- Arlindo Porkl- Artur da 
Távola- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Bemardo 
Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Pa1rocínio - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Oar
cy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Sqlf.cy- Élcio 
Alvares - Emffia Femandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 

Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gulher
me Palmeira- Hugo Napoleão - HumberiO Lucena 
- !ris Re2;enda- Jader Barbalho - Jeffelson Peres
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José ~ Outra -
José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Rober10 
Arruda- José Samey- Jliio Campos - Júnia Mali
se- Lauro Campos - Levy Dias- Lucídio Portel la-



292 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

·Lúcio Alcântara- Lúdio Cc.;;lho- Luiz Alberto de Oli
veira - Marina Sílva - MMuce Pinto - Mauro Miran
da - Nabor Júnior - Onofre Quinan - Osmár Dias -
Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan 
Calhei ros - Roberto Freire - Roberto Requ!ão - Ro
mero Jucá - Romeu T uma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha - Teotônio Vilela Füho - Valmir 
Campelo . Vilson l<leinübing - Waldeck O melas ... 

O ::;R PRESiDENTE (José Samey) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a prot,;,ç.ão de Deus, iniCiamos nossos tra
balhos. 

Svbre a ··~;ewa; requerimentos'"'qua serão lidos 
pelo Sr. 1Q Secretá;io em exercício, Senador Romeu 
Turna ' 

São lidos os seguintes: 

REQUERiMENTO 1'1'- 15, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do arL 336, b, do Re
gimente Interno, u;gência para o _Projeto de Lei da 
Câmara n" 140, de 1995 (n" 1.353195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o desmembramento e a reorgani
zação da carreira de Policial Civil do Distrito Federal, 
fixa remuneração de seus membros e dá outras pro
vidências. 

Sala dás Sessões, 16 de jaileirci de 1996. -
(Seguem-se assinaturas.) 

REQUERIMENTO NQ 16, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de ·Lei 
da Câmara n" 5, de 1996 (nQ 1.355/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que reorganiza as classes da Carreir;~ Policial Fe
deral, fixa a remuneração dos cargos que as inte-
gram e dá outras providênci2s. 

Sala das Sessões, · õ de janeiro de 1996. -
(Seguem-se assinaturas.j 

O SR. PRESI::"ENTE (José Samey} - Em vota
ção o Requerimento n" 15, de 1996, de urgência, 
para o Projeto de Lei da Câmara li" 140, de 1995. 

Os Srs. Senadores· que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

-Aprovado. 

Aprovado o •requerimento, a matéria figura
rá na Ordem d() _Dia do segundo dia útil subse-
qüente. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em 
votação o Requerimento n" 16, de 1996, de ur
gcincia para o Projeto de Lei da Câmara n" 05, 
de 1996. 

Os Srs. ·Senadores que o aprovam queirãm 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a materia figura
rá na Ordem do Dia do segundo dia útil subse-
qüente. · 

Sendo assim, comunico ao Plenário que a ses
são de quinta-feira próxima terá Ordem do Dia com 
função deliberativa 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanf;J.-se a sessão às 18h3~min.) 

ATA DA 155!-SESSÃOORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1995 
(Publicada no Diário do Congresso Nacional, 

Seção 11, de 27 de setembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

. No Sunnârio da Ata, no Item 5- PARECERES 

Onde-se lê! 
Referentes aos Projetos de Lei n"s 21 e 22195 

-CN ... 

Leia-se: 
Referentes aos Projetas de Lei n"s 16 e 14195 

-CN ... 

ATA DA 1"SESSÃO NÃO DELJBERATIVA 
REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 10 de janeiro de 1996) 

RETIFfCAÇÃO 

Trecho da Ata, que se republica por haver 
-saído com incorreções, às páginas 30 a 32, -e te
rentes à seguinte matéria: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
~01,DE1996 

(Nil- 48195, na Câmara dos Députados) 

Dá nova redaçao ao inciso 11 do arti-. 
go 192 da Constituiçao Federal. 

As MesaS da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, pri)mulgam a seguinte Emen
da ao texto constibJcional: 

Art. v:. O inciso 11 do art. 192 da cOnstituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 192. ·-·--·-········-·-···-'··-············· 

11 - autorização e futlcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador. • 

Art. 22 ·Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor-na dala de sua publicação. 

Texto original, apresenlado na Câmara dos 
Depulados 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
~48.DE1995 

(Do Sr. Cunha Bueno) 

. Acrescenla ao inciso I, do artigo 
192, da CoriStituiÇão Federal, a eXj)resSao 
"resseguro" após a palavra "seguro". 

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação.) 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional: 

Art. 1~ Aca o inciso 11, do artigo 192, assim re
digido: 

"Art. 192 .• -·-·········-···-······-·-·····-·-·-·. 
11 - autorização e funcionamento dos 

estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador e do órgão oficial res
seguraclor. • 

Justificação 

A emenda pretende inch.ir, na flexibilização 
do monopólio, o _resseguro tendo em vista a ne-

cessidade de se buscar, através da livre concorrên
cia, um desempenho do mercado segurador compa
tível com as exigências do ITU1do modemo, com op
ção de escolha ~onal do melhor serviço e pelo 
menor custo. 

Sala das Sessões, - Abelardo L~on - Adalto 
Pereira - Adylson Motla - Aecio Neves - Alberico 
Cordeiro - Alceste Almeida - Alexandre Ceranto -
Alexandre Santos - Alzira ·Ewerton - Anibal Gomes 
- Antônio Aureliano - Antônio Balhmann - Antônio 
do V alie -Antônio Jorge- Antônio Ueno- Armando 
Abclio - Arnaldo Faria de Sã - Arthur Virgílio Neto -
Augusto Nardes - Ayres da Cunha- Basílio Villani
Benedito de Ura - Benecfrto "Domingos - Benecfrto 
Gl.imarães- Benito Gama- Betinho Rosado- Beto 
Mansur- Cartos Alberto - Carlos Apolinário - Carlos 
da Carbras - Cassio Cunha Uma- Celia Mendes
Cipriano Correia - Giro Nogueira - Confúcio Moura 
- Cunha Bueno - Danilo de Castro - Dilceu Sperafi
co - Oilso Sperafico - Edson "Ezequiel - Edson 
Queiroz - Eduardo Barbosa - Efraim Morais - Bcio
ne Barbalho - Bias Abrahão - Biseu Resende -
Enio Bacci - Enilialdo Ribeiro - Eraldo Trindade -
Euler Ribeiro - Eurico Miranda - Expedito JQnior -
Fatima Pelaes - Fausto Martello - Felix Mendõnça
Fernando Gomes - Fernando Lyra - Aavio Ams -
Aavio Cerzi - Francisco Diogenes- FlliiJlcisco Horta 
- Franco Montoro- Genesio Bernardino - Gervasio 
Oliveira- Gilvan Freire - Gonzaga Mola- Gonzaga 
Patriota- Henrique Eduardo Alves- Homero.Ogui
do - Hugo Biehl - lbrahim Abi-Ackel - Itamar Serpa 
- Jaime Fernandes - Jair Bolsonaro - Jair Siqueira 
- Jair Soares - Jayme Santana - Jeronimo Reis -
João Colaço - João Henrique - João Maia - João 
Mendes - João Pizzolalti - João Ribeiro - Jofran 
Frejat - José Borba - José Carlos Aleluia - José 
Coimbra- José Luiz Clerot- José Mendonça Bezer
ra - José Pinotti - José Priante - José Rezende -
José Teles -José Thomaz Nonõ- Juio César- Ju
fio Redecker- laire Rosado - Leur Lomanto - Uma 
Netto - Luciano Castro - Luiz Roberto Ponte - ~ 
Braga - Luiz Calos Hauly - M::.;uly Netto - Manoel 
Castro - Mareio Fortes - Maria Elvira - Maria Vala
dão - Mario Gavallazzi - Maurício Campos - Maurf. 
cio Requião - Melquiades Neto - Murilo Pinheiro -
Mussa Demes - Nelson Marchezan - Nelson Mar
quezelli -Nelson Meurer- Nelson Trad- Newton 
Cardoso - Ney Lopes- Nicias R;t.,,ro - Nilson Gib
son - Odelmo Leão - Oçlftio Balbinotti - Olavio Ro
cha - Osório Adriano - Osvaldo Biolchi - Osvaldo 
Coelho - Paudemey Avelino - Paulo Bauer - Paulo 
Cordeiro - Paulo Delgado - Paulo Heslander - Pau-
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lo Lima-'Pedro Comia- Pedro lrujo- Prisco V.ana 
·- Raimundo Santos - Regis de Oliveira - Renalo 
Johnsson - Rir.Íaldo Barros - Ricardo Heraclio - Ri
cardo I='- Rivaldo Macari.- Roberto Araújo - Ro
berto Balestra- Robe~W Câmpos - RoberfD Fontes 
- Roberto Magalhães- Roberto Paulino- Rodrigues 
Palma - Ronivon Santiago - Sarney FDho - Saulo 
Queiroz - Sergio Guerra - Silas Brasileiro - Silver
nani Santós- SiMo Abreu- Simão Sessim - Telmo 
Kirst- Tete Bezerra- Theodorico Ferraço- Tuga 
Angerami- Ubiralan Aguiar- Udson Bandeira- Val
dir Colatlo - Vanessa Felippe - Vilmar Rocha - Vil
san Sanlini - Welinton Fagundes- Welscn Gaspari
ni - Wemer Wanderer - \Wson Branco - Wilson 
Campos- Wilson Cunha-Yeda Crusius. . 

Assinaluras confirmadas ··-·········--.,.·-····-··-· 178 
. Assinaturas de apelamento ·-········-··--········· 2 

Assinaturas que não conferem ·······--··--···· 6 
Total de Assinaluras -··-··---········---·-··-- 192 
Repetidas:. •..•• ·-······-··----····-···-··········-···· 6 

SECRETARIA-GERAL DA MESA · 

Assinaturas confinnadas repetidaS 
Anibal Gomes - Benedilo de Ura - Cipriano 

Correia - Gilvan Freire - Roberto Pat.dino - Silas 
Brasileiro 

Assinaturas de apolamentD 
Benedito Rosado- José Genoíno 
Assinaturas que nao conferem 
Antonio Kandir - B. Sã- lvandro Cunha Uma 

-Jorge Wilson- Wigberto Tartuce- Wilson Braga 

. CONS11TUIÇAO DA REPÚBLICA 
~I;)ERAnVA DO BRASIL 

CAPITULO IV 
Do Sistema Fmancelro Nacional 

M 192. O sistema financeiro nacional, estrulLI
rado de forma a promover o desenvolvimento equli
brado do País e a servir aos interesses da colelivida
de, serã.regulado em lei complementar, que disporá.. 
inclus~. sobre: 

I - a au!orização para o funcionamento das ins
tit!.l!,-:,$ financeiras, assegurado às instituições ban
cãriás oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do rnen::ado fina" ceiro bancãrio, sendo v&
dada a essas instituições ' participaÇão em ativida
des não previstas na auto• "!a.Ção de que trata este 
inciso; 

11 - autorização e funcionamento dos eslabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização, 
bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão 
oficial ressegurado~; 

lll - as condlçOes para a particiPação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista. especialmente: 

a) os interesses nacionais; · · 

b) os acordos internacionais; . 

IV - a organização, o funcionamento e atribui
ções do Banco Central e demais instituições finan
ceiras públicas e privadas; 

V - os requisitos para a designàÇão de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institt.i
ções financeiras, bem como seus impedimentos 
após o exercício do cargo; 

VI - a criação do fundo ou seguro, com o ob
jetivo de proteger a economia popular, garantindo 
crédilos, aplicações e depósit~ até determinado 
valor, vedada a participação· de recursos da 
União; .. · 

VIl - os critérios restritivos da transferência 
de poupança de regiões com renda inferior à mé
dia nacional para outras de maior desecyolvi-
mento; · 

VIII - o funcionamento das· cooperativas de 
crédito e os requisitos para que possam ter condiçõ
es de operacionalidade e estnJturação próprias das 
instituições financeiras. 

§ 12 A autorização a que se referem os incisos 
1 e .11 serã inegociãvel e intransferível, ~rrnilid;t a 
transmissão do controle de pessoa jurídica titular, e 
concedida sem õnus, na forma da lei do sistema &: 
nanceiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores 
tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e 
que comprove capacidade econõmica compatível 
com o empreendimento.· · · · · 

§ 22 Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de carãter regional, de responsabili
dade da União, serão depositados em suas institui
ções regionais de crédito e por elas aplicadas. 

§ 32 As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou 

. indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores· a doze por cento ao ano; a 
cobrança acima deste limite serã conceituada como 
crime de usura, punido, em todas as suas modalida
des, nos termos que a lei determinar. 

(A Comissao de Constituição e Justiça 
e Cidadania) 
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Ata da 8ª Sessão não-deliberativa, 
em 17 de janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Levy Dias, Ney Suassuna e Antônio Carlos Valadares. 

{Inicia-se a sessão às 14h30min) .... 
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Sob a 

proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos. 
O Sr. JO. Secretário em exercício, Senador An!o

nio Carlos Valadares, procederá à leifura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
4 

AVISOS 
'oE MINISTROS DE ESTADO 

N>:t 1/96, de 2 de janeiro de 1996, do Ministro 
do Exército, referente ao Requerimento .,o. 1.472, de 
1995, de informações, do Senador João Rocha 

W 16195, de 5 de janeiro de 1996, do Ministro
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
referente ao Requerimento .,o. 1.478, de 1995, de in
formações, do Senador João Rocha 

W 330195, de 29 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Marinha, referente ao Requerimento rJ9. 
1.461, de 1995, de informações. do Senador João 
Rocha 

N~ 1.171/95, de 18 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente aos Requerimenfos 
rJ9.s 1.175 e 1.450, de 1995, de informações, do Se
nador Nabor Júnior. 

N~ 1 .149195, de 13 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento rJ9. 
1.339, de 1995, de informações, do Senador Lauro 
Campos. 

W 1.187195, de 22 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento rJ9. 
1.339, de 1995, de informações, do Senador Lauro 
Campos. 

N>:t 2.075195, de 20 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Justiça, referente ao Requerimento .,o. 
1.490, de 1995, de informações, do Senador Romeu 
Tuma · 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimerrtos vão ao Arquivo. 

W 1218/95, de 29 de dezembro de 1995, do 
Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento rJ9. 

1.458, de 1995, de informações, do Senador João 
Rocha 

W 11196, de 4 de janeiro de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento .,o. 1.458, de 
1995, de informações, do Senador João Rocha 

As informações parciais foram encami
nhadas, em cópia, ao requerente. 

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

OÁCIOS 

!?E MINISTROS DE ESTADO 

W 615195, de 28 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Ciência e Tecnologia, referente ao Retjueri
mento n2 1.465, de 1995, de informações, do Sena
dor João Rocha 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

W 996/95, de 21 de dezembro de 1995, do Mi
nistro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal, referente ao Requerimento .,o. 
1.120, de 1995, de informações. da Senadora Mari
na Silva 

As informações encontram-se à ãiSpO
sição da requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa 

PARECER Jll!! 2, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos EconOmt
cos, sobre a Mensagem n2 103, de 1996 
(Mensagem n>:t 8, de 3 de janeiro de 1996, 
na origem), do Senhor Presidente da Re- · 
pública, encaminhando proposta de con
tratação de operação de crédito externo 
entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to - BID, no valor de US$160,000,000.00 
{cento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos}, cujos recursos serao 
destinados a financiar, parcialmente, o 
Programa de Ciência e Tecnologia, cuja 
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exec:uçao ficará a cargo da F"manciadora 
de Estudos e Projetas- FINEP. 

Rela1Dr: Senador Vilson Kleinubing 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República, nos termos 
do disposto no art 52. inciso V, da Constituição Fe
deral, e por intermédio da Mensagem n"- .1 03, de 
1996 (Mensagem n" 8, de 3 de janeiro de 1996, na 
origem), do Senhor Presidente da República, enca
minhando proposta de contratação de operação de 
crédilo externo entre a República Federativa do Bra
sil e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$160,000,000.00 (cento e ses
senta milhões de dólares norte-americanOs), cujos 
recursos serão destinados a financiar, parcialmente, 

. o Programa de Ciência e Tecnologia, cuja execução 
ficará a cargo da Financiadora de Estudos e Proje
tas- FINEP, com as seguintes características: 

a) devedor: ReplbrK:a Federativa do Brasil. 
b) valor pretendido: US$160.000,000.00 (cen

to e sessenta milhões de dólares norte americanos). 
c) juros: a taxa de juros será determinada pelo 

custo dos empréstimos qualificados para o semestre 
anterior, acrescida de urna margem razoável, ex
pressa em termos de percentagem anual, que o BID 
estabelecerã periodicamente de acordo com sua po
lítica de taxa de juros. 

d) comissao de crédito: 0,75% (setenta e cin
co cenlésimos por cento) ao ano, sobre o montante 
não desembolsado, contada a partir de 60 (sessen
ta) dias após a data de assinatura do contraio e exi-
gida semestralmente. • 

e) condições de pagamento: do principal: o 
empréstimo deverã ser amortizado pelo mutuãrio 
mediante o pagamento de prestações semestrais 
consecutivas e, tanto quanto possível, iguais a pri
meira das quais a ser paga quando do primeiro pa
gamento dos juros, uma vez decorridos 6 (seis) me
ses contados da data prevista para o desenilolso fi
nal dos recursos e a última até 12 de novembro de 
2015; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 12 
de maio e 12 de novembro de cada ano; 

- da comissão de crécfrto: semestralmente. nas 
mesmas datas estipc dadas para o pagamenlo dos ju'os. 

Os autos do presente prr .esso encontram-se 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção n" 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n"-
17, de 1992, do Senado Federal, notadamente os 
pareceres favoráveis da Secretaria do T esotJro Na
cional (Parecer STN/COREF/DIREF n"- 450, de 14-

12-95) e da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacio
nal (Parecer PGFNICOF n" 1.387195, de 21-12-95), 
atestando a legalidade e enquadramento da opera
ção ora anariSada nos preceitos vigentes. 

É o Relatório~ 

11 -Voto do Relator 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos temnos do art. 52, incisos V e VIII, da Constitt:i
ção Federal, a autorização de operações de nature
za fi1 a IOeha de illta e s s : da UniOO, c:ils Fsfails, do Dislri
to Federal e c:ils Mri:ipbs, bom corro a 001 c • • de 
aval pela Urül. como no caso daopeia;:à? oia relaa:la 

Em face da relevância da destinação dos re
cursos a serem obtidos com a operação de crédito 
em queslão e considerando que foram cumpridas as 
exigências legais pertinentes à matéria, manifeslo
me, assim, favoravelmente a que se autorize a Re
pública Federativa do Brasil a realizar a operação de 
crédito pretendida, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
11122, DE 1996 

Concede à República Federativa do 
Brasil autorizaçao para conb alaçlio de 
operaçao de crédito externo junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to - BID, no Y;llor de US$160,000,000.00 
(cento e sessema milhões de dólares 
norte-americanos), cujos recursos serao 
destinados a financiar, parCialmente, o 
Programa de Ciência e Tec:nologia, cuja 
execuçao ficará a cargo da Financiadora 
de Estudos e Projetos- FINEP. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 Conceder à República Federativa do 

Brasil autorização para contra1ação de operação de 
crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento BID, . no valor de 
US$160,000,000.00 (cenlo e sessenta rrulhões de 
dólares norte-americanos), aJjos recursos serão 
destin3dos a financiar, parcialmente, o Programa de 
Ciência e Tecnologia, cuja execução ficarã a cargo 
da Ananciadora de Estudos e Projetas - FINEP, 
com as segtintes características: 

a) devedor: Replblica Federativa do Brasil. 
b) valor pretendido: US$160,000,000.00 

(cento e sessenta milhões de dólares norte-america
nos); 

c) juros: a taxa de juros serã determinada pelo 
cUSio dos empréstimos qualificados para o semestre 
anterior, acrescida de uma margem razoãvel expres-



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

sa eni lermos ele peR:e!llagem anual, que o BID es
tabelecerá periodicamente ele acordo éom sua políti
ca ele taxa de juros; 

d) comissão de cnklilo: 0,75% (setenla e cin
co cenlésimos por cenloi ao ano, sobre o montante 
não desembolsado, contada a partir de 60 (sessen
ta) dias após a data de assinalu'a do contrato e exi
gida semestralmente; 

e) condiçOes de p;l\jamento: 
- do principal: o ~réslimo deverá ser amorti

zado pelo muluário mecfléUite o pagamento de pres
tações semestrais consecutivas e, tanto quanto pos
síve~ iguais, a primeira das quaiS a ser paga quando 
do primeiro pagamento dos jr..ros, uma vez decorri
dos 6 (seis) meses contados da data prevista para o 
desembolso final dos recursos e a última até 12 de 
noventlro ele 2015; 

- dõs jur-os: se.T.e:.-tialmer.le-veneidas, -~ 
de maio e 12 de novembro de cada ano; 

- da comissão de crédilo: semestralmente nas 
mesmas dalas ~para o pagamerto dos jLmS. 

Art 22 A contratação da operação de créõrto a 
que se refere o art 22 deverá efetivar-58 no prazo 
máximo ele 270 (duzentos e setenta) dias contados 
da data da prJlliCBC;lão desta Resolução. 

Art 3"- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua plbriCação. 

Sala das Comissões, 17 de janeiro de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Vilson Klelnüblng, 
Relator- Pedro Piva- Freilas Ne1D- João França 
- Jonas Pinheiro - Elcio Alvares - Eduardo S~.t
plicy - JeffP.rson Peres - Artiilcfo Porto - cartos 
Wilson - Bello Parga - ~Ido Melo - Sérgio 
Machado - Ney Suassuna ..: Joel de Holanda -
Leornar Quintanilha - Valmir campeJo - Lauro 
campos- car1os Patrocfnlo. 

PARECER 1\1!'3, DE 1996 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Proje1D de Lei da 
carnara "" 140, de 1995 (n't 1.353, de 
1995, na casa de origem), de iniCiativa do 
Presidente da República, que dispOe so
bre o desmembramento e a reorganiza. 
ção da carreira .PoliCial Civil do Distrito 
Federal, f"JXa remuneração de seus car
gos e dá outras providências. 

Relator: Senador Romeu Turna 

1 - Relatório 

~ submetido ao exame desta Casa o Projeto 
de Lei da Câmara n" 140, de 1995 (n" 1.353, de 

1995, na Câmara dos .Deputados), de autoria do Po
der Executivo que ãJSpãe sobre o desmemtxamento 
e a 1-eorganização da Carreira PofiCial Civil do Distri
to Federai, fixa 19f!Wneração de seus carqos e dá 
outras providências. 

O projelo sob exame rees1ruttra a Garreira Po
Dcial Civil do 0istri1D Federai, criada pelo Decre1o-Lei 
n<> 2.266, de 12 ele rnaJÇO de 1985, desmembrando-i 
em Carreira ele Delegado de Polícia e Garreira de 
Polícia Civil, constituída dos cargos de Perito Crimi
nal, Perito MécfJCO-Legisla. Agente de Polícia, Escri
vão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Pe
nitenciário. O requisito para ingresso em todos os 
cargos das Carreiras passa a ser o terceiro grau 
complelo. 

Define a proposição o vencimento básico dos 
cargos das Carreiras e as vantagens a que fazem 
jus,quaissejam~a6ratilicaçãode-Atividlitdef'o!icial, 
a Gralificação de Co~o Orgânica, a Gratifi
cação de Alividade de Risco, a lndenização de Habi- · 
litação Policial Civil, instituída pelo Decreto-Lei n<> 
2.266, de 1985 e ;a Gratificação de Ativiciade de que 
trata a Lei Delega:la n213, de 'O de agosto de~ 
bem como ou1ras de caráler pessoal definidas errilei. 

EstaQelece, ainda, a proposta que o enquãdra
mento dos servidores na nova carreira tar-se-á me
diante requerimento do servidor, em caráler irrevogá
Vel e inebalá11e1, que conterá. obrigaloriamente ex
pressa rerúlcia do intereSsa:to relativarnenle a ~ 
las rernuteratórias eventualmente deferidas em decor
rência de lei, ato administrativo ou decisão judicial. 

· ·Considera, finalmente, a proposição que as 
Carreiras lá tratadas são tipicas de Estado. 

Visa a proposição, segundo a Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Justi
ça. da Administração Federai e Reforma do Estado, 
da Fazenda e do Planejarnento e Orçamento, que a 
acompanha. recofT1l8115a1' as incidências da dedica
ção exclusiva e integrai e os riscos ineren1eS ao de
sempenho da ftnção pofK:ial, e, ao mesmo ~. re
gúarizar a ~ rerTUieralória da Polícia Civil do 
DF, Cl.!a relrixição vinha sendo objeto de nonnas eci
tadas pelo Distrito Federal, de vafKiade disWível. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não 
recebeu emendas no prazo regimental. 

~ o relalório. 
11·- Voto do Relator 

Os requisilos formais de constitucionafidade 
são atendidos pelo Projelo de Lei em tela. tendo em 
vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordi
nária da União, de iniciativa privativa do Presidente 
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da República, ex-vi dos arts. 21, XIV, e 61, § 1"-, a, 
da Conslítuiçao FederaL 

No que diz iespeilo à pjc!Ddade, não há rep:;ms. 
No tocante à técnica.legiSlaliva, impõe-5e, tão

somente, proceder a emenda de redação do pará
grafo único do art 7", no sentido de cieixar claro que 
os titulares das Cam!iras da Policia Civil do Distrito 
Federal continuam a fazer jus à G1afflicação de Ativi
dade de qtje trata o art32dai:lli Delegada~ 13,de 
27 de agosn de 1992, e à lndenizaçao de Habllila
çao Policial Civil, instituída J1E!10 Decre1D-Lei ~ 
2.266, de 1985, conforme aludem o parágrafo único 
do mesmo artigo e o art 82 · 

Quanto ao mériiD, a proposição merece. tam
bém, ser acolhida. A situação remuneralória da Poli
cia Civil do Dislrito Federal vem, há longo tempo, 
apresentando-se insusten1ável e getadora de insla-

- bilidade, o que ameaça. sobremaneira, a seg...ança 
plblica da Capi1al da Rep(blica. Os servidores poli
ciais civis do DF, que integnun, sem dúvida, uma 
das melhores polícias civis do País, vêm sofrendo 
com uma total indeliriçao no tocante à sua relribui
ção, em razão de ela basear-se em normas editadas 
pelo Distrito Federal, que não é COI11)etenle para 
fazê-lo, em função do art 22. XIV, da Lei Maior, que 
atribui à União a manutenção das policias do Distrito 
Federal 

Es1a situação, por sua vez, foi gerada pelas 
tentativas empreenãdas pelo Governo do Distrito 
Federal para equacionar a situação remuneralória 
da grande parte de seus poriCiais civis que, apesar 
de desempenharem alividades das mais importau
tes, muitas vezes com o risco da .própria vida, vi
nham percebendo retribuiçi:io absolutamente incom
patível com as suas funções. 

Vale ressaltar, ainda, que a proposição cami
nha no sentido de resolver outro grave problema que 
assola a Polícia Civil do DF, que são as ações judi
ciais sobre as diveiSas parcelas de sua rellUiera
ção, o que tem provocado enoiTII8S distorções no 
pagamento dos servidores conduzindo a que, muilas 
vezes, dois policiais de mesma situação funcional 
recebessem pago absolutamenle ãiSlinto. · 

Registre-se que, de acordo com a proposiçi:io, 
excluídas vantagens de orde""• pessoal, a remunera
ção dos oci.palltes dos carc .lS de Delegado de Polí
cia, Perito Criminal e Pe•· ., Médico-Legista varialá 
de R$3.049,42, na Seg• .da Classe, a R$4.220,62, 
na Classe Especial, e, ..los ocupantes dos cargos de 
Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopis-
ta Poficial e Agente Penitenciário, de R$1.665,88, na 
Segunda Classe, a R$2.432,95, na Classe Especial. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da camara no. 140, de 1995, com a 
emenda de redaçao que se segue. 

EMENDAJ:>E REDAÇÃO N"-1-GCJ 

Dê-se ao parágralo único do art 7" do PLC ~ 
140, de 1995, a seguinte redação: 

Parágrafo único. As Gratificações a 
que alude este artigo, bem assim a lndeni
zação de Habilitação Poficial Civil, instituída 
pelo Decrei!:H.ei ~ 2.266, de 1985, e a Gra
tificação de Atividade de que trata o art ao. 
da Lei Delegada ~ 13, de 27 de agosto de 
1992, que integram, igualmente, a remune
ração dos cargos das Carreiras da Poficia 
Civil do Distrito Federal 

I - serão calculadas sobre o vencimen
to básico do cargo do servidor; e 

11 - não se incorporam ao vencimento, 
nem serão computadas ou acumuladas para 
fins de cone e s são de acréscimos uteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. · 

Sala das Comissões, 17 de janeiro de 1996. -
lris Rezende, Presidente- Romeu Tuma, Relator
Darcy Ribeiro - Carlos Bezerra - Roberto Re
qulao -Jefferson Peres -José Eduardo Outra -
Bernardo Cabral - Robertc. Freire - Ney Suassu
na - Júnia Mariise- Roilaldo Cunha Lima - Élcio 
Alvares. 

PARECER ~ 4, DE 1996 

Da Comissao de Coostituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Proje1o de Lei da ca
mara fi!!. 5, de 1996 (fi!!. 1.355, de 1995, na 
casa de origem), c1e iniciativa do Presiden-
1e da República, que reorganiza as classes 
da Carreira Policial Feder.al, fixa remunera
çao dos cargos que a inlegram e dá outras 
providl!ncias. 

Relalor: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

i: submetido ao exame desta Gasa o- Proje1D 
de Lei da Camara ~ 5, de 1996 (nº- H3S5, de 1995, 
na Cãmaia dos Deputados), de auloria do Poder 
Executivo que reorganiza as classes da Carreira Po
licial Federal, lixa remuneração dos cart;os que a in
tegram e dã outras providências. 

O projeto sob exame reestrutura a Carreira Po
licial Federal, criada pelo Decreto-Lei nº- 2.251 , de 26 
de fevereiro de 1985, passando o requisito para in-
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gresso em todos os cargos que a integram para o 
terceiro grau CO~Jl)leto. 

Define a proposiçao o vencimento bãsico dos 
cargos das Carreiras e as vantagens a que fazem 
jus, quais sejam: a Gratificação de Atividade Poli
cial, a Gratificação de Compensação Orgânica, a 
GrStificação de Atividade de Risco, a lndenização 
de Habilitação Policial Civil, instituída pelo Decreto
Lei rfl. 2.251 , de 1985 e-a Gratificação de Atividade 
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992, bem como outras de caráter pessoal defi
nidas em lei. 

Estabelece, ainda, a proposta que o enqua
dramento dos servidores na nova carreira far-se-á 
mediante requerimento do servidor, em caráter ir
revogável e irretratável, que conterá, obrigatoria
mente, expressa renúncia do in!eleSSado relativa
mente a parcelas rerruneratórias eventUalmente de
feridas em'decorrência de lei, ato administrativo ou 
decisão judiciaL 

Considera. finalmente, a proposição que a Car-
Teira lá tratada é típica de Estado. . 

VISa a proposição; segundo a Exposição de 
Motivos dos Senhores Minis1ros de Estado da Justi
ça, da Administração Federal e Reforma do Estado, 
da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, que a 
aco~ ao lado de dar tratamen1D diferenciado 
à Garreira do ponto de vista remuneratório, em ra
zão de suas pecuiaridades, decorrentes da inte
gral e exclusiva dedicação às atividades do cargo, 
dos riscos a que estão sujeitos e do constante em
penho físico a que estão submetidos os seus inte
grantes, equacionar o problema gerado com as 
ações judiciais sobre a remuneração dos policiais 
federais que provocou; no seio da PF, uma situa
ção altamente desigual, distorcida e ensejadora da 
desannonia interna que hoje determina uma série 
de dfficuldades gerenciais, e finda por comprometer 
o desempenho das alividades essenciais do organis
mo polícia federal. 

Aprovado na Gamara dos Deputados, vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não 
recebeu emendas no prazo regimenlal. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Os requisitos formais de constitucionalidade 
são atendidos pelo Piojeto de Lei em tela, tendo em 
vista que a matéria deve ser õiSCiplinada em lei ordi
nár'.a, de iniciada privativa do Presidente da Repúbli
ca, ex vi dos art 61, § 1"-, a e c, da Constituição 
Federal. 

Quanto à j.nidicidade, não há reparos. 
No que diz respeito à técnica legislativa, im

põe-se, tão-somente. proceder a emenda de reda
ção do parágrafo único do art. 4", no sentido de deixar 
claro que os titularêS da CaTeira Policial Federal conti
nuam a fazer j..s à GJaliroeação de Atividade de que 
trata o art 31' da Lei Delegada ri' 13, de Zl de agosiD 
de 1992, e à lndenização de Héililitação Policial Civi, 
insti!Láda pelo Decreto-Lei ri' 2.251, de 1985. 

Do ponto de vista do mérito, a proposição me
rece, também, ser acolhida. O equacionamento do 
problema remuneratório da Polícia Federal, assim 
como do das demais polícias, de natureza civil, man
tidos pela União, está a exigir soluçaD já há algum 
tempo. Cônscio deste problema, o Governo instituiu 
Comissão composta de representantes dos órgãos 
envolvidos" para buscar soluções, dentre as quais se 
incluem, além da presente proposição, a Lei ri> 
9.014, de 30 de março de 1995, que era gratifica
ção temporária dE!vida a integrantes da Carreira 
Policial Federal e dá outras providências, a Lei n<> 
9.166, de 20 de dezembro de 1995, que cria grati
ficação temporária devida aos ocupantes dosicar
gos de Patniheiro Rodoviário Federal e dá outras 
providências, o Projeto de Lei da Câmara n<> ~40, 
de 1995, dispõe sobre o desmembramento e a 
reorganização da Carreira Policial Civil do Distrilo 
Federal, fiXa remune~ de seus cargos e dá ou
tras providências, em tramitação nesta Casa, e o 
Projeto de Lei n<> 1.354, de 1995, que cispõe sobre 
a remuneração da polícia civil dos extintos territó
rios federais e dá omas providências, em baJililaçã> 
na camara dos Deputa:los. 

Observe-se que a presente proposição, além 
de recompor a remuneração da Polícia Federal, con
tribui para resolver oulro grave problema que atinge, 
também, a nossa Polícia Federal, que são as ações 
judiciais sobre as diversas parcelas de sua ~mune- · 
ração, o que tem provocado enc;xmes distorções no 
pagamento dos servidores conduzindo-a que, muilas 
vezes, dois policiais de mesma sitl i3çãtl funcional 
recebessem pago absolu1amente distinto. 

Ressalte-se que, de acordo com a proposição, 
excluídas vantagens de ordem pessoal, a remune
ração dos ocupantes dos cargos de Delegado de 
Polícia Federal, Perito Criminal Federal e Censor 
Federal variará de R$3.371 ,41, na Segunda Classe, 
a R$4.666,27, na Classe Especial, e. dos ocupantes 
dos cargos de Escrivão de Polícia Federal, Agente de 
Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, de 
R$1.835,18, na Segunda Classe. a R$2.696,39, na 
Classe ESpecial. 
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Gostaríamos, finalmente, de registrar que. mal
grado os inegáveis méritos da presente proposiçãO, 
ela falha- em não resolver dois outros sérios proble
mas da Polícia Federal O primeiro é a situação dos 
Censores Federais, cujo aproveitamento em outras 
funções é determinado pelo art. 23 do Ato das Dis
posições Constitucionais T ransilórias. Urge regula
mentar a situação desses servidores, transforman
d(K)S em Analistas. A segundà questão é a necessi
dade da criação da carreira de apoio da PF, que 
contemple os servidores encarregados do apoio lo
gfslico à alividade policial. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara rf'. 5, de 1996, com a 
emenda de reclação que se segue. 

EMENDA DE REDAÇÃO N""1 - CCJ 

Dê-se ao parágrafo único do art. 4!! do PLC rf'. 
5, de 1996, a seguinte reclação: 

"Parágrafo único. As Gratificações a 
que alude este artigo, bem assim a lndeni
zação de Habilitação Policial civi~ instituída 
pelo Decreto-Lei rf'. 2.251, de 1985, e a 
Gratificação de Atividacle de que trata o 
art. 3" da Lei Delegada rf'. 13, de 27 de 
agos!D de 1992, que integram, igualmente, a 
remuneração dos cargos da Carreira Policial 
Federal: 

I - serão calculadas sobre o vencimen
to básico do cargo do servidor; e 

11 - não se incorporam ao vencimento, 
nem serão computadas ou acunuladas para 
fins de concessão de acrésCimos uteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

Sala das Comissões, 17 de janeiro de 1996. -
lris Rezende. Presidente -Romeu Tuma. Relator
Darcy Ribeiro - Roberto Freire - Júnia Marise -
Pedro Simon - Guilhenne Palmeira - Eduardo 
Supliey - Roberto Requilio - Jefferson Peres -
Antonio Cunha Valadares- Bernardo cabra!. 

PARECER N"5, DE 1996 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda a Constituiçao rf'. 61, de 1995 (rf'. 
182194, na origem), que permite a admis
s:lo de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros pelas unversidades brasilei
ras e concede autonomia as instituiçOes 
de pesquisa cientifica e tecnologica. 

Relator: Senador Darcy Ribeiro 

1 - Relatório 

A Proposta de Emenda à Constituição Fede'·· 
ral no- 61 • de 1995, originária da Câmara dos Depu
tados, acrescenta..dois parágrafos ao art. 207. o 
qual estabelece a autonomia didâlica-cienlifica, 
administrativa e de gestão financeira das u:liversi
dades, além de estipular que elas devem manter a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão. 

O § 12 sugerido pela emenda tem por fim per
mitir que as universidades possam admitir em seus 
quadros professores, técnicos e cientislas estrangei
ros, de acordo com o que a lei dispuser. 

Já o § 2" estabelece que o áiSposto no art. 207 
aplica-se às instituições de pesquisa científica e tec
nológica. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, a propos
ta de emenda constillJcional chega à Casa revisora. 
onde deve ser objeto de análise e. se necessário, de 
alteração. 

li-Análise 

A atnbuição constitucional de autonomia .. às 
universidades revela a compreensão de sua especi
ficidade. A capacidade criativa que se exige da uni
versidade não se coaduna com a interferência go
vernamental nos assunlDs acadêmicos e na determi
nação de como devem ser gastos os recursos finan
ceiros a ela destinados. · 

Entretanto, não teve o tex1D constitucional a 
mesma sensibilidade em relação ao caráter especifi
co das u:1iversidades e das insliüções cientificas pú
blicas, quando i~ que elas admitissem professo
res e pesquisadores eslrarlleiros. A essas instituições 
foi também aplicalo, sem qualquer~. o dispos
to no art. 37, ~.da Conslilliçà? Federal, que reza: 

"I - os cargos, empregos e funções pú
blicas são acessiveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em 
lei." 

Com efei!D, a capacidade de criação intelectual 
não pode ser restringida pela nacionalidade. As ativi
dades desenvoividas pelas universidades e institui
ções de pesquisa tratam não apenas de queslíles 
regionais e nacionais, mas de problemas que afetam 
toda a humanidade. O dinamismo do desenvolvi
mento científico e tecnológico do mundo oontempo
rãneo exige um inten:ilmbio contínuo de informaçõ
es entre as instituições de ensino e pesquisa de alto 
nível. Portan!O, a proibição inscrita no texlD constitu
cional quanto à admissão, naquelas instituições, de 
professores e pesquisadores de outras nacionalida-
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des represen1a uma tentativa de dificultar a transfe
rência para o País de informações científicas e de 
tecnologia que muito poderiam contribuir para a su
peração de nossos problemas sociais e econõmicos. 

Os intelectuais e cientistas brasileiros há múto 
vêm dando prova de suaco~ Tanto é as
sim que diversos centros de ensino e pesc;..Jisa de 
outros países acolhem representantes de nossa oo
munidade científica. nãcftendo qualquer conslrangi
mento em atrair profissionais que lá foram se aper
feiçoar mediante o financiámento de instituições pú
blicas ou privadas brasileiras. Por que então nos 
darmos ao luxo de dispensar os professores e pes
quisadores estrangeiros? Fosse o Brasil um pólo 
avançadíssirno de pesquisa científica e tecnológica 
nos mais diversos ramos do conhecimento, a restri
ção cons!itooional seria con:preenswe., embora ain-

. da equivocada . 
A iniciativa em apreço possui o grande mérito 

de corrigir um engano dos Constib.lintes, que ve
daram o acesso da com~idade universitária e 
científica brasileira ao intercâmbio internacional. A 
emenda nos liberta do provincianismo e reintegra 
a universidade e os demais centros de pesquisa 
brasileiros no conjunto acadêmico e científico in
ternacional. 

A sugestão de estender o princípio de auiDno
mia às insti!Uções de pesquisa científica e tecnológi
ca também merece ser acolhida- Como acontece 
com as universidades, não é adequado que institui
ções cientificas satram restrições bt.rocráticas ou 
políticas na definição de suas atividades. · 

A proposta de emenda à Conslit!.ição Federal 
em apreço é oportuna e revelá mais uma vez a sen
sibilidade da camara dos Deputados para com as 
questões ec!uc3:ionais e cienbT.cas. Arte a aJSiedade 
com que os meios acadêmicos e científicos do País 
esperam a aprovação dessa pruposlas de emenda à 
Co~. cabe ao Senado Fede<al apreciá-la com 
brevidade, não sendo, portanto, recomendável a este 
Rela!or sugerir m!Xla! IÇaS no seu texto. 

IR-Voto 

Em vista do exposto e da inexis1ência de qual
quer óbice constitucional para a sua admissão, opi
namos pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição ri> 61 , de 1995, na forma sugerida pela 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 17 de janeiro de 1996. -
lris Rezende, Presidente- Eduardo Suplicy, Rela
tor - José Eduardo Outra - Darey Ribeiro - Ro
naldo Cunha Lima -Romeu Tuma- Roberto Frei-

re- Ney Suassuna- Júnia Marise- Jefferson Pe
res -Bernardo cabral- Roberto Requiao. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à plblicação. 

Foi encaminhado à ptbficação parecer da Co
missão de Assuntos EconOmicos, que conclui pela 
apresentação do Projeto de Resolução no 2, de 
1996, que concede à Repebfica Federativa do BrasU 
auiDrização para contratação de operações de crédi
to externo juniD ao Banco lnteramericano de Desen
voMmento - BID, no valor de US$ 160 milhões, cu
jos recursos serão destinados a financiar parcial
mente o Programa de Ciência e Tecnologia, cuja 
exec1 JÇão ficará a cargo da financiadora de estudos 
e projefos - Fmep. 

A proposição ficará sobre a mesa durante cin
co dias úteis, a fim de receber emendas, 1195 tennos 
do art. 235, inciso 11, alínea f, do RegimentO Interno, 
combinado com o art. 49. da Resolução ri> 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suass~a) - Os 
Projetas de Lei da Câmara Jl!>s 140, de 1995 (ri> 
1.353195, na Casa de origem) e ri> 5, de 1006 (ri> 
1.355195, na Casa de origem), cujos~ fo
ram lidos anteriormente, ficarão sobre a mesa du
rante cinco ãJSS úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, inciso 11, alínea "1", do Regi
mento Interno, combinado com o art. 42 da Resolu
ção ri> 37. de 1995, do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre
sidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 37 4, 11, do Regimento Interno, determinou a ane
xação do Projeto de lei do Senado n'>323, de 1995, 
üdo em 7 de dezembro ütimo, ao Projeto de lei da 
Câmara n!' 73, de 1994, que instilli o Código de 
Trânsito Brasileiro, por envolver l'l)atéria com ele re
lacionada 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimento que será fido pelo Sr. 1!?. Secre
tário em exercício, Senador Antonio cartas Valadares. 

t lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N't 17, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro à Mesa que, nos termos do arl 75 do 

Regimento Interno, seja constituída Comissão Espe
cial Interna, integrada por 1 1 (onze) membros. para, 
no prazo de um ano, promover atualização e novos 
estudos e levantamentos sobre a abertura de frentes 
de produção agropecuâria, extrativa e de diversifica-
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da gama de insumos industriais ou de bens acaba
dos na região dos cerrados e "'m toda interlãndia do 
Corredor de Transpor1es Centroleste, que figa· oBra
sil Central e regiões adjacentes até o Oceano Pacífi
co ao Complexo Portuário do Esp;!i!O Santo, bus
cando fórm[jas para a contenção de migrações in
ternas, a fixação do homem ao campo, mobilização . 
e treinamento de mã<Kie-obra para atividade econô
mica primária, secundár'.a eloél terciária; introdução 
de novas tecnologias para a produção agropecuária, 
extrativa e/ou industrial, objetivando, na área primá
ria, ampliar as fronteiras agrícola, pecuária e e.xtrati
va e, na área secundária, desconcentrar e inte
riorizar o desenvolvimento industrial do País; 
substituir importaçães, atender ao mercado interno 
e exportar excendentes agrícolas, pecuários e in-
dustriais. ~ 

T ai postulação decorre do cenário aluai, em 
face da deSregulamentação da área porluária (lei o!' 
6.830), e conseqüências de sua implementação, 
como a criação do Órgão Gestor da mã<Kie-obra; 
a privatização da Rede Ferroviária Federal 
(RFFSA) e a ·iminência da privatização da ·compa
nhia Vale do Rio Doce (CVRD); a privatização da 
área porluária, através de concessões de serviços 
púb6cos, como arrendamentos de terminais; e de 
resto todo o cenário de transform?ÇÕes em curso ou 
iminentes nos muitifacetados aspeclos abrangidos 
pelo Corredor Centroleste no País. 

Justificaçiio 

A Descoberta dos Cerrados 
: 

A região dos cerrados, que basicamente ocupa 
extensas áreas nos Estados de Mato Grosso. Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, inclusive gran
de parte do Distrito Federal, atinge cerca de 150 mi
lhões de hectares (aproximadamente 1 !4 d"' todo 
terrttório brasileiro). 

Foi ela primeiramente contemplada pelas 
atenções governamentais na elaboração do I Plano 
Nacional de Desenvolvimento (IPND), na programa
ção de investimentos federais para o período de 
1970/74, quando foi criado o Prodoeste, que vislum
brava o aproveitamento das terras da Região do 
Centro-Oeste. 

A idéia, conquanto inserida P·~ I PND, só veio a 
frutificar no final do quinqüênic relativo ao II PND 
(1975rT9), com a criação do Polocentro - Programa 
de Desemvolvimento do Centro-Oesté. tendo como 
meta o desenvolvimento agrícola da região dos cer
rados. 

A queslão do aproveitamento dos cerrados 
para a produção de alimento ganhou, em face da 
grandeza de sua perspectiva econõmica, inclusive 
expressão internacional. Tanto assim que o Japão, 
tradicional parceiro comercial do Brasil e grande 
importador de alimentos, resolveu participar dos 
estudos associandcrse ao Governo Brasileiro. 
Dessa associação, surgiu a elaboração de um es
tudo de desenvolvimento regional, cujo relatório final 
foi apresentado em julho de 1979, apontando a exis
tência-de um consenso sobre a grande oportunidade 
agrícola dessa área 

Consenso. a6ás, que muito contribuiu para a 
efetiva implantação de alguns projetos, como o 
Campo - Companhia de Promoção Agrícola, cujo 
programa piloto. que cobre uma área de 60.000 hec
tares de cerrados, é hoje uma realidade. 

O Corredor de Transportes Centroleste 

A política federal de implarrtaçiio dos Garre
dores de Exportação. hoje conhecidos como Cor
redores de Transportes, remonta à década de 
1970 e teve, como objetivo principal, a criação de 
Sistemas Integrados de Transportes, ligando as 
regiões de produção aos mercados interno e exter
no e estes à intarlàndia, possibilitando a inte
riorização de insumos e bens necessários ao seu 
desenvolvimento. 

No entanto, dessa época até o início da dé
cada de 1990, apesar de toda viabilidade e dos 
projetas agrícolas desenvolvidos na região dos 
cerrados, com exceçã.o de algumas iniciativas iscr 
ladas, pouca ou qt:Jase nenhuma atiVidade foi de
senvolvida, o que pode ser debitado, principalmen
te. à falta de apoio e interesse dos próprios órgãos 
federais envolvidos. 

A partir do ano de 1991, com a criação do 
Conselho Interestadual de Desenvolvimento do 
Corredor de Transportes Centroleste, formado pe
los governos dos Estados do Espírito Santo, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Tocantins e o Distrito Federal e a conseqüente 
constituição do Consórcio Operacional do Corre
dor de Transportes Centroleste, esse Corredor de 
Transportes foi trabalhado como um projeto de 
desenvolvimento regional, abrangendo as áreas 
de logística de transportes, sistemas aduaneiros 
;ntegrRdos, sistema de armazenagem, infra-es
trutura de telecomunicaÇÕes e de energia, além de 
aeões coordenadas entre os planejarnentos e5ta
dÚais e a atração dos investimentos privados asscr 
~ados. · 
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O Corredor de Transportes Cenlrolesle é cons
:i!!.Jido por 1.860km de ferrovia em bitola. métrica, 
-1ue liga os modernos portos da costa do Estado 
:~o Espírito Santo à imensa área agrícola do cerra
lo brasileiro. No caminho, atravessa a área indus
~ia! de Belo Horizonte. segunda no País e capital 
:·) Estado de Minas Gerais. A Companhia Vale do 
·,;o Doce opera 660km dessa ferrovia, em via du

":?. de Vitória até Capitãb Eduardo (Grande Belo 
· <-::rizonte), implantada no mais alto padrão tecno
•.<_l!CO. o que facilita escoamento de grandes vo
. · nes de produtos diversos, e a baixo custo. De 
, ;., Horizonte até a região "central do País, a 
, .de Ferroviãria Federal opera 1.200km de ferro
/• o, integrando a CVRD ao grande celeiro de grãos 
.e todo o País e do mundo. Apesar de toda infra-es

. • ·.iura física hã décadas implantada, o Corredor 
·' .. '.>ntroleste não funcionava como um siStema inte
;"".do de transportes, e sim como um grande corre
·.·:~r de minério de ferro e produtos siderurgicos, ape
"'"S de Belo Horizonte para Vilória, sendo todas as 
c: ..;tras cargas marginais dentro desse e.ixo de de
s?: ;·eolvimento. 

Hoje, após a constituição do Consórcio do Cor
redor Centroleste, todas as ações do Corredor são 
''1tegradas. e trabalhadas como um Sistema, com ta
·!fas door to cloor, contratos operacionais ponta a 
· ·.-mta, pool de equipamentos, utilização conjl.llta 
.'e pãtios e terminais operacionais, tráfego mútoo 
,, o!re tantas outras ações que muito têm contribuí
!0 para o incremento substancial de cargas movi
;•entadas no Corredor. 

Estas ações se somam às facilidades portuá
,;?.s ey;stentes na costa do Espírito Santo, onde 
'>xistem diversos portos de elevado padrão opera
.;ional, tais como o Porto de Tubarão, da CVRD, 
embarcando minério de ferro e grãos; o Porto de 
'Jbú, da Samarco, operando cem minério de ferro, 
• nadeira e já se- aparelhando para outras cargas, 
•oõs a desregulamentação portuária; o Porto de 
3arra do Riacho, da Aracruz Celulose, embarcan
-Jo papel e celulose; o Porto de Praia Mole, opera
.Jo pela CST e CVRD, trabalhando com produtos 
-,iderúrgicos e carvão; e ps. Portos de V"rtória/Vila 
Velha, administrados pela Codesa, · traQalhando 
~om produtos siderúrgicos, grãos, mármore e grani
;o, café, cacau, gusa, papel e automóveis, operando 
-~8mbém com cargas conteinerizada e geral. Esses 
rJor!os movimentam mais de 80 milhões de tonela
;jas por ano e estão sendo ampliados e modern
izados para atender às expansões previstas decor
"'"tes do aumento da produção de grãos e carga 

geral, além das ampliações programadas dos gran
des projetas industriais de Aracrua, Cenibra, CST, 
CVRD e SamaJCO. 

Podemos COII§iderar como fatores furldafnen
taís_ao desenvolvimento do Corredor Centroleste al
gumas ações incentivadas e i!llllementadas pelo 
Consórcio do Corredor Centroleste, com apoio es
sencial do Conselho Interestadual do Corredor Cen
troleste, e também contando com o apoio político da 
Frente Parlamentar do Corredor, formada por 132 
parlamentares dos Estados que participam do Con
selho. Destacamos algumas dessas ações: 

- Abertura do Porto de Tubarão ainda antes 
da desregulamentação portuária..-à movimentação 
de grãos, em associação cem a iniciativa privada 
que investiu em um moderno sistema de armaze
nagem privada, elevando o Complexo P~rtuário do 
Espírito Santo de 70.000 ton. à uma capacidade 
estática de 335.000 toneladas; 

- Aprovação junto à Receita Federal de 3 
(três) EADs - Estações Aduaneiras de Interior- e 
1 (um) TRA - Terminal Retroportuãrio Alfandegá
rio -, sendo que as EADls já foram licita~ e se 
encontram em plena movimentação, cclocaildo o; 

área secundária do Complexo Portuário do Espírito 
Santo como uma das mais modernas do País. lam
bém, considerando o sístema aduaneiro como inte
grado, na grande Belo Horizonte, foi implantada uma 
EADI, que rrnito tem coll!ribúdo para o incremento 
de movimentação de cargas no Corredor. 

- Atração de investimentos privados ao longo 
de todo o Corredor, da ordem de R$300 milhões, 
em sistemas de armazenagem, terminais opera
cionais multimodais, recuperação de locomotivas 
em troca de fretes futuros, sistemas aduaneiros e 
modernização de eqlipamentos de apoio opera
cional. 

- Promoção de Oportunidades de Negócios em 
comércio exterior e investimentos, desdobradas 
através dos 18 Acordos Internacionais, firmados en
tre o Consórcio do Corredor Centroleste e Portos In
ternacionais e empresas internacionais privadas, 
que representam o Corredor Centroleste nos diver
sos Corredores Internacionais. 

Corno cenário atual, devemos considerar a 
Desregulamentação da Área Portuária, Lei n" 
6.830, e decorrências de sua implementação, 
como a criação do Órgão Gestor da Mão-de-obra; 
as privatizações em curso da Rede Ferroviária Fe
deral- RFFSA e da Companhia Vale do Rio Doce
CVRD; a privatização da área portuária, através de 
concessões de serviços públicos, como arrenda-
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mentos de terminais. l;sse cenário preocupa, por
que, se alguns cuidados não forem tomados, pode
mos passar a ter monopólios priva<:'os, m..:ito pior do 
que a situação atual. 

Com relação à questão c'a éJ-92 n.ort• ·~tia, ~J
gumas ações estão sendo ~.Co~s-d:::=_s ::·~~ i;.;:>nsór- __ 
cio do Corredor Controteste. ·~·Jm a ~-d~ç?;;.t~ tJm 
Comitê de Mmicíoios e r::r~;~ ;?-f ~~ ..... íi':.f•;:-=--s:. "!,:~ 

irão discutir e ptaÔejar j,_,mo~:? (~('r;~ór . .:~? :? ~r~~P--
gração necessária ?arto-:Jü.:::::.;z;.:~. --=--:~ h:fr.~-ss
trutura de acessos viários, de .snsrqir.. ·.elecor r:uni
cações, cuidados com o rr.-eio an hís:'t~, da~?:; Ot.'
tras ações necessárias ao C.a3-et":\uJivü: ~.nto .inta-· 
grado do Porto. 

Desse Comitê, participam; ~lê::~ ':!os Fv1unicí
pios do Espírito Santo, tasb8;;: -~~ -_··'·• 'o;s <::'9 Pi
rapara (MG), Juazeiro (8.~1 "' "''!!'c·'in";PE}. <>m 

· função do. desenvolvimento de -;i~o_ r.'c R•.;. -3So 
Francisco associado ao CC:;"';'~/o: S::t :···. _ !~~~, '9m 
Pirapora, fazendo naquele po;,tn ,_,r-19. ;;!to/,l~aç§.o 

hidroviária. 
Toda essa conjugacãc ::le <;:i-:>•·= há <:!s fru

tificar~ para o bem-estar ~dos br::as:Hs!;os, !)ar~ t0r:Js 
economia do País, prinC!pzJ fr!~nts. ~ ?-:cnc'f! 1~ 
agrícola. 

Todos esses fatores são iatores nm<:!amente si
nergéticos, na medida em que ;:;;-ovocam ir!terações 
humanas, tecnológicas, culturais, soc!2is, económi
cas e políticas, em mão dupla de q~c:Jquer -direção, 
promovendo trabalho, prod~<' de nc:r.;eza e ~em-
estar coletivos. · 

Todas as ações do c0rr~~<::: ~··.-..n;:ro!o;:st~. t·3m 
sido fortemente apoiados por ::!~~:.~f'2i ~v1in!stérics, 
tais como Ministério das Releçües E::'>ri'cis.:, ']•:e 
além de apoiar os Acordes ]ntsrr:sd::: .. nSs: ~r·~Jt.-!u o 
consórcio do Corredor Centro!este ::o s_:rc~titc !n
ternacional do Departamento de O.i!ssõs.'> ·:'npre
sariais, tendo o mesmo participado de o::!;ver;:os fó
IU'JS, internacionais, v!sand0 s :n•.:t 1g~.ção (b ! nfr~
estrutura do Corredor, bem,~;:.;";;' {.; ~/ :~-: ~--..: "':\~or
tunidades de negócios -9 in'!~·:.::~_;-::--.. _~ ~-~ ~--::i-=- :: 
sua interlândia. 

A SAE - Secretaria de .Ass,_:r,,os é;;tr~égi
cos da Presidência da Rep:::b!icz. :::'~n::c<; coor- . 
denar, hoje, a política de Corrsdores da Tc·::u-:s
portes, associada ao Ministér.o 'ie P::=.nejarnen
to, estuda também os correcores Bl-Oceênicos, 
se-ndo--que-o Gons6rcio -do Gc~;'3'::.o-r-C:..1 ~r.7o!este 
assinou Convênio com um consórcio pr!v.s.do pe
ruano, Consórcio Brisa, visar.dc lig2r C''> P<:>rtos 

de Bayobar, no Peru, ao Complexo Portuário doEs
píritoSanto,evemdiscutindoessedesenvolvimento 
comaSAE. 

Também o Ministério ãos Transporte vem em:. 
prestando ~apoio às ações desse importante 
Corredor de Transportes, acompanhando passo a 
r. a<;SO Seu desenvolvimento, CUe inclusive tem sêr\iiC 
;.,':> ~ e;:emplo para implantaÇé.o de outros Corredo
~s no País. 

Considerando o exposto, e confirmando que o 
próprio Governo Federal confere importância fuO
. damental à consolidação desse Corredor de 
Transporte, como instr...:méntc ·cfetivo para reen-: 
centro da economia brasileira com o desenvolvi:· 
mento, abrangência, aliás, cuja magnitude justifiC3 
plenamente a proposta, por nós oferecida à consi
~'eração de Vossas Excelências, de se criar no Se
nado Federal uma comissão especial para promo:
ver estudos e levantamentos sobre a abertura de 
r'ovas frentes de produção agropecuáría, extrativa 
e industrial na região dos cerrados e em toda a ârea 
co Corredor Controleste, bem como instrunentos mo
demos de apoio ao novo cenârio de privatizações em · 
c:...-so no País, contribuindo para a consolidação efeti
v::; -~73se fundamental eixo de desenvolvimento. 

Conclusão 

Acolhido o Requerimento, o Senado Federal 
terá a oportunidade ímpar, porque pioneira, dé 
oferecer à Nação as evidências de como podem 
ser harmónicos e até mesmo interativos os Pode
res do Estado, quando sobressaem a toda e qual
quer reivindicação setorial os interesses superiores 
c!a toda Nação. 

Senado Federal, 17 dé janeiro de 1996. - Se
~.Edor José lgnâcio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
r,uerimento lido será oportunamente incluído em 
Ordem do Dia, consoante o disposto no art. 255, 
inciso 11, alínea c, item 06, do Regimento Interno, 
~- )lartir <:!o dia 15 de fevereiro próximo. 

_ S!obre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
&_ 12 secrelârio em exercicio, Senador Antonio Car-
'~-s Veladares. -~ · ·· · 

É lido o seguinte: 

~!':CJETO OE LEI DO SENADO 
N!' 9, DE 1995 

. . . . . . ... AcrescimtLdispositiv.o ao art.. 20 ~a 
Lei 11"- 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
penni!ir a movimentlção da conta vinculada 
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do FGTS nos casos de eaiStftulçáo de 
micn:lempr por parle do trabalhador. 

o Congresso Na:ional decreta: 
Art 1"- O artigo 20 da Lei n" 8.036, de H de 

maio de 1990 passa a vigorar acrescido do seguinle 
inciso XI: 

"Art 20 ····-·-··----········-··---·---· 
~ ···-··--·····-····----···-·-·-----·--·-··· 

XI -constituição de rnicroerr1Jresa as
sim definida em lei, por ti1Uar de coma vin
culada, hipótese em que o vaiqr movimenta
do não será inferior a 6.288 (seis mil, duzen
tos e oitenla e oito), nem superior a 12.576 
(doze mi~ quinhentas e setema e seis) Uni
dades FISCais de Referência- UAR." 

Art 2"- O Poder Executivo regulàmentará a pre
. senle lei no, prazo de sessenla ãtaS. 

Art 3"- Es1a lei entra em vigor na da1a de sua 
pltllicação. 

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

Justificação 

A presente iniciativa es1á dire1amenle relacio
nada com uma das finalidades que nortearam a cria
ção do Fundo de Garantia do T erJllO de Serviço. Ini
cialmente; ele foi concebido para se constittir em 
uma po~ capaz de atender a diversos objeti
vos, um dos quais o de permitir que o trabalhador 
constituísse a sua própria empresa. Com o tempo, o 
acentuado economicismo de nossas políticas ti'aba
Ihou para reduzir as hipóteses de saque do FGTS, 
sob o argumento de que era ~ manler ele
vado o patrimônio deste fundo, para atender aos 
programas habitacionais. 

Em nosso entendimento, ao impedir-se a mo
vimen1ação do FGTS pelos trabalhadores interes
sados em constituir pequenas empresas ou desen
volver atividades autõnomas, comete!rse um equí
voco. Primeiro, por desestimular a vocação empre
sarial latente em mwos empregados. Segundo, 
por desconhecer os benefícios que a criação de 
empresas pode trazer para toda a sociedade, in
clusive para o próprio Fundo, eis que o trabalhador 
que se instala por coma própria acaba contratando 
outros trabalhadores e, com isso, gera empregos e 
aumema o volume de depósitos em contas vincu-
ladas. · 

É comum o trabalhador, ao pretender instalar
se como microempresário, ser obrigado a contrair 
empréstimos a juros elevados nas instituiÇÕes ban
cárias privadas, mesmo posst.indo recursos deposi-

lados em oonla vinculada do FGTS. Desla forma, 
fica ãlfícil o fortaleamento. e, mlftas vezes, compro
metida até mesmo a sobrevivência de sua iniciativa 
empresariaL . . 

Olhando sobre o ponto de vista da política in
dustrial, é fundamental que incentivemos os p&
quenos empreendedores. São eles que fornecem 
o maior número de empregos. São eles, também. 
potenciais empresários de médio e até de grande 
porte. 

Neste momento em que as empresas enfren-
1am dificuldades de adaptação- frente às novas 
condições impos1as pelo Plano Real, é preciso 
que usemos de todos os esforços e recursos dis
poníveis para incentivar e ampliar a atividade eco
nômica •. 

Em nossa iniciativa. estabelecemos, corno &mi
les mínimo e máximo. 6288 UAR (cerca de cinco 
mil reais) e 12.576 UAR (cerca de dez mil reais). 
Assim procedemos, para beneficiar microempresas 
com o mínimo de viabilidade econõmica de instala
ção, excluindo da abrangência da lei os eCD(IOmica-
mente bem aquinhoados. f 

Expos1as aS razões que norteiam a aPresen
tação do presenle Projeto, esperamos contar com 
a aprovação dos nobres colegas durante a sua tra
mitação. Estamos certos de que a liberação do 
FGTS para a constituição de microempr~ pode 
significar, dentre outros benefícios, mais empre
gos, maior arrecadação de impostos e melhoria na 
renda familiar de inúmeros pequenos empreende
dores. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1996. -
Senador Antonio cartas Valadares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI I'P 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990. 

DispOe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e dá outras pro\4. 
dências. 

Art 20. A coma vinculada do trabalhador no 
FGTS poderá ser movimen1ada nas seguintes situa
ções: 

I - despedida sem jus1a causa, inclusive a in
dire1a, de culpa recíproca e de força maior, com
provada com pagamento dos valores de que trata o 
art 18; 

II - extinção total da empresa. fechamento de 
quaisquer de seus es1abelecimentos, filiais ou agên-
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cias, supressão de parte de suas alividades, ou ain
da falecimeto do eiT1Jregaac;: · individual s~. que 
qualquer dessas ocorrências :mplique resciSão de 
conllalo de trabalho, comprovaca por declaração es
crita da empresa, ~ quando for o caso, por 
decisão judicial transi1ada em julgado; 

III - aposerta:ioria COI cedida pela Previdência . 
Social; -

IV - falecimento do trabqihador, sendo o saldo 
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 
perante a Previdência Social, segundo o cri!ério ado
tado para concessão de pensões por morte. Na falta 
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo 
da conta vinculada os seus sucessores previstos na 
lei civil, indicados em alvalá judicial, expedido a re
querimento do interessado, independente de inven-
tário ou arrolamento; 4 

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no 
âmbito do Sistema Rnanceiro da Habitação - SFH, 
desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma 
empresa ou em empresas diferentes; 

b) o valor bloqueado seja utirlzado, no mínimo, 
durante o prazo de 12 (doze) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 
80% (oitenta por cento) do montante da prestação; 

VI - liquidação ou amortização extraordinária 
do saldo devedor de financiamento imobiliário, ob
servadas as condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja 
conceõldo no ãmbi10 do SFH e haja interstício míni
mo de 2 (dois) anos para cada movirrientação; 

VIl - pagamerto total ou parcial oo preço da aqli
sição de ITlOI'Cif.a pnJpria. obseMI:Ias as segl.intes con
cfQSes: 

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na 
mesma empresa ou empresas diferentes; 

b) seja a operação financiável nas condições 
vigentes para o SFH; 

VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininter
ruplos, a partir da vigência desta lei, sem crédito de 
depósitos; 

IX - extinção normal do contrato a termo, inclu
sive o dos trabalhadores tem:JOrários regidos peta 
Lei n" 6.019, de 3 de janeirc ~~ 1974; 

X - suspensão total do trabalho avulso por pe
ríodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, compro
vada por declaração do sindicato representativo da 
categoria profissional. 

§ 1"- A regtiamentação das situações previs
tas nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a 
que faz jus o trabalhador corresponda aos depósi
tos efetuados m conta vinculada durante o perío
do de vigência d'o último contrato de trabalho, 
acrescida de juros e atualização monetária, dedu
zidos os saques. 

§ 2"- O Conselho Curador disciplinará no inci
so V, visando a beneficiar os trabalhadores de bai
xa renda e a preservar o eql.ilíbrio financeiro do 
FGTS. 

§ 32. O direito de adquirir moradia com recursos 
do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido 
para um único imóvel. 

§ 4"- O imóvel objeto de ulllização do FGTS so
mente poderá ser objeto de outra transação com re
cursos do Fundo, na forma que vier a ser regula
mentada pelo Conselho Curador. · 

§59. O pagamento da retirada-após o período 
previsto em regulamento, implicará atualização mo
netária dos valores devidos. 

(A Comissão de AsstmfDs Econéimi
cos- Decisao terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto será p!Diicado e remetido ·à comissão co~ 
tente, a partir de 15 de feÍ!ereiro próximo. . 

Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelos Sr. 
1"- Secretário em exercicio, Senador Antonio cartos 
Valadares. 

São lidos os seguintes: 

OFLPFL N"- 55196 

Brasília, 16 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito seja o Sem

dor João Rocha desligado, a pecfldo, da Comissão 
Parlamentar de lnquêrito destinada a apurar derúl
cias veiculadas na imprensa nacional sobre a ativi
dade de mineração no BrasiL 

Atenciosamente. - 5enador Hugo Napoleao, 
UderdoPFL 

OFLPFL l\f51-66/96 

BrasHia, 16 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito seja feita a 

substituição como titular, do Senador Vilson Kleinu
bing pelo Senador BeiJo Parga, na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização. 
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' Atenciosamente.- - Senador Hugo Napoleão, 
üderdo PFL -

OF. PSDB/IJN2 34/96 

Brasília, 17 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, . 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a stbstitLição do Deputado Herculano 
Anghinetti pelo Deputaclb Zé Gerardo, como mem
bro titular, na Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos PúbriCOS e FJSCai"JZaçã.o. 

Atenciosamente. - José Anlbal, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Hã oradores inscritos. 
A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. "Presidente, peço 

· a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE {Ney 5uassuna) - Conce
do a palavra, como üder, à nobre Senadora Júnia 
Marise, que disporá de cinco minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (POT-MG. Como Lí
der, pronoocia o seglinte discurso.) -Sr. Presiden
te, ilustre Senador Ney Suassuna, St-'s e Srs. Se
nadores, estamos' assistindo, com perplexidade, 
as estatísticas sociais do País, que atravessa bru
tal recessão. 

Quase 400 mB trabalhadores ficaram sem o 
seu ~rego no ano de 1995. 56 na região do ABC, 
em São Paulo, o número chega a 190 mil trabalha
dores. 

Em todos os setDres da .atividade produtiva, o 
desemprego estã sendo desencadeado em massa 

Em Minas Gerais, para se ter uma idéia, s6 a 
indústria têxtil demitiu 1 O mil trabalhadores. 

Enquarno isso, o País contabifiza o crescimen
to da miséria: são 30 milhões de brasileiros que vi
vem na mais absoluta miséria; não têm moradia e 
passam fome, pcirque não têm o que comer. São 30 
milhões que estão comendo apenas banana e fari
nha e integram o contingente de brasileiros excluí
dos desta Pá1ria. 

As reformas propostas pelo Govemo atin
gem a todos, sem exceção. 'Em nome da estabili
dade da moeda, querem confiscar direitÓs e ga
rantias. Preparam um verdadeiro massacre aos 
servidores públicos - federais, estaduais e muni
cipais - com a quebra da estabilidade e ameaça 
de demissões. 

Não é a demissão de funcionários, a extinção 
de cargos e o massacre dos aposentados que ca-

raciermtm um Estado ágil e modemo. É a definição 
das cadeias hierárquicas, das carreiras e das a1ribt.i
ções funcionais, o reforço ao cumprimento das leis, 
a consciência da gdadania e o respeifo aos direitos 
do cidadão que caraclerizam a modernidade de uma 
nação. 

Nesse sentido, eu diria que nunca um governo 
no País esteve tão distante desse objetivo como o 
a!ual 

Nunca os direitos dos cidadãos foram Ião 
ameaçados. 

O Executivo tudo pode; doi1'T1EH;e- com uma 
regra e acorda-se com outra ~-edições de med
das provisórias se sucedem, a despeito das inten
ções que prometiam restringi-las, em es1rita obe
diência aos preceitos constitucionais de relevância 
e urgência. 

Hoje, o Governo acrescenta dispositivos no
vos na reedição de antigas medidas provisórias. O 
caso mais recente -e aqui vai minha denúncia, Sr. 
Presidente-, e sem dúvida dos mais ilustrativos, é 
a inclus!k:l do art. 16 da Medida Provisória n" 
1.195, que suspendeu o direito dos funcionários 
públicos de trocar um terÇo das suas férias, em 
nome do controle do déficit plblico. Ora, um go
verno que n!k:l tem previsão de quanto o Tesouro 
vai gastar na fusão dos bancos. que critério usou 
para acabar, sem qualQuer aviso, com um direito 
de milhões de cidad!Kls? 

E a proposta da reforma da Previdência de 
que não sejam mais resguardados os direitos ad
quiridos não é um apelo velado a um retrocesso 
constitucional? Serã que o Governo não percebe 
que estimlia uma mentalidade discricionária, onde 
as leis passam a ter um valor relativo, pois podem 
ser mudadas a qualquer momento, ao sabor das 
maiorias eventuais, criando um clima de completa 
insegurança? 

Esta situação de incerteza que hoje vive o 
Governo, de saber quem ouviu quem, quem orde
nou a escuta. se existe ou não corrupção rondan
do o Palácio do Planalto, se o Presidente da Re
pública foi violado em sua privacidade, não é dife
rente da situação em que vive o cidadão comum 
do nosso País, que se pergoota, a cada dia, se vai 
poder tirar férias, ·se terá salário, emprego e apo
sentadoria. 

A esse respeito, recebi um memorial dramático 
dos funcionários aposentados do Estado de Minas 
Gerais, e me permito ler alguns trechos desse me
morial: 
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"Sob a ameaça çonstante de perda 
de vencimentos e vantagens adquiridos 
ao longo de peliosos e sacrificados anos, 
os funcionários públicos do Estado de 
Minas Gerais, especialmente os aposen
tados, vivem momentos de angustiante ex
pectativa . 

Todo brasileiro sabe, do semi-alfabeti
:zado ao caledrático, que recaiu nos funcio
nários de todos os níveis e situaçOes a elei
ção de um "bode expiaiDrio" para justificar o 
caos econõmico e social ao qual fomos ati
rados pela incúria, improbidade administrali-. 
va, desbaratamento irresponsável dos servi
ços públicos. 

Assim, estarrecidos - continua o me
morial - temos a própria Gonslituição des
respeitada, direitos adquiridos · oonsciente
mehle feridos, remelando-se as vítimas para 
longas balalhas judiciais. 

Se agora, na plena vigência do art · 
40 da Constituição Federal, estamos ven
do, em ação, mecanismos escamoteado
res dos direitos por ele conferidos, tais 
como: gratificação pro-labore, intrínseca 
ao cargo, não ao vencimento do funcioná
rio, mudança de nomenclatura sob á des
culpa esfarrapada de reforma administrati
va Acreditamos que a modernização do 
Estado está não no massacre de seus fun
cionários da ativa e extemnínio dos apo
sentados, mas no retomo à moralidade, à 
ética e à superposição do interesse públi
co ao individual, ou de grupos na gestão 
da coisa pública." 

CQmo podem observar, a sociedade redama 
do Governo uma ação mais efetiva. Chega de teo
rias bonitas, de discursos vazios que estão bem 
longe de definir a realidade em que vivemos. 

Esta semana começa a ser votada nas comis
sões dà Câmara dos Deputados, a PEC, enviada 
pelo Governo, propondo a reforma da Previdência 
De todas as refonnas propostas por esta Governo, 
esta é, sem dúvida, a mais injusta socialmen1e e a 
que atinge mais diretamen1e todas as camadas da 
população. · 

Novamente o Governo nos leva a descobrir, 
através de uma campanha publicitária compelenle e 
multo bem feita, que a vítima é o grande culpado. 
Para o Governo, são os 6p0Sentados e não os sone
gadores e os fraudadores da Previdência que estão 
quebrando o sistama 

Até quando vamos assistir passivamenle a 
tudo isso? 

Até quando este Governo abusará de nossa 
"paciência"? • 

Até quando os acordos paitidários vão prevale
cer em relação aos in1eresses nacionais? 

As leis precisam ser respeitadas e aplicadas 
nesta País. O País quer refomnas; arbíbio, Sr. Presi
dente, nunca mais! 

Concluindo, já convocada pela campainha 
quero, mais uma vez, reafirmar que certamente 
hoje há um dima de perplexidade em toda a socie
dade brasileira. Se, porventura, o próprio Presi
dente Fernando Henrique e seus Ministros mais 
confiáveis, mais diletos, mais amigos, pudessem 
ouvir o povo nas ruas, nos bairros, nas vilas - os 
trabalhadores, os aposentados -. certamente te
riam uma visão diferenciada do que está ocorren
do no Brasil. Não vimos, por exemplo, na sua 
mensagem, pela televisão, a todos os brasileiros, 
Sua Excelência citar uma palavra sequer de preo
cupação com o desemprego em massa que hoje· 
está ocorrendo em nosso País. ·· 

Será que os 400 mn trabalhadores que estão 
hoje desempregados, sem contar as suas numero
sas famllias - número esse que pode chegar a um 
milhão, dois milhões de brasileiros, quem sabe -. 
não sensibilizam o Presiêlente da República ou es1e 
Governo? 

Fica a nossa indagação. Sr. Presidente, por
que, na verdade, o que assistimos no Pais nesse 
ano de 1995 foi um Governo determinado a propor 
reformas; mas reformas quebrando os monopólios, 
para vender o património nacional. Nenhuma refor
ma proposta por este Governo no ano de 1995, 
nem agora no ano que se inicia, veio para resgatar 
a pobreza, a forrie e a miséria do nosso povo. Não 
se tem conhecimento de um projeto voltado para 
a construção de moradia popular. Enquanto isso, 
centenas e. milhares de pessoas estão aí expos
tas à marginalidade e à delinqüência no nosso 
País. 

É com esta conctamação e réforçarldo a mi
nha solidariedade aos funcionárioS. públicos apo
sentados do meu Estado que fazemos essa refle
xão, exatamente diante das propostas que o Go
verno vem apresentando à Nação e ao Congresso 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Sebastião Rocha, que dis
põe de 20 minutos. 
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O SR. SEBASTIÃO ROCHÃ {POT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SPis e Srs. Senadores, na tarde de 
hoje, re!omo os debates sobre o Sivam, sobre a . 
atuação da Supercomissão, com relação às suas 
tunções, às suas atribuições, aos objetivos que fln
dalllentararn a sua organização e o episódio infeliz 
que aconteceu na manhã de ontem no Senado da 
República. .. ~ _ _ 

Não poderia começar diferente, senão repu
diando as afirmações do Brigadeiro !l1311 Frota no 
que diz !'e$peÍIO à pregação em favor de golpe mili
tar e às suspeições levantadas contra o Senado 
como um IOdo, e, de fonna genérica, contra todos os 
Senadores. 

Porém, quero também, nesta oportunidade, 
considerar que a alitu:le do Presidente da Superco-

. missão, Senador Antônio Carlos Magalhães, no meu 
entendimenro, pode ter sido considerada aceitável 
apenas sob um aspeciD: evitar um tumulto que po
deria ter sido muílo grave se o Brigadeiro permane
cesse concedendo o seu depoimento à Supercomis
são. Acho que esse é um aspecto que tem que ser 
considerado, sim. O Presidente da Supercomissão, 
entendo eu, agiu de fonna aceitável em razão áiSSO. 
Embora não estivesse presente - cheguei no mo
men!o em que o Brigadeiro já se retirava do recinto, 
pelas in!Dnnações que tive, o momen!o era de exal
tação, e poderia ter surgido um confronto dire!o en
tre Senadores e o Brigadeiro, no aspec10 físico, o 
que seria ainda muito pior.. · 

Mas não considero atitudes como a do Presi
dente da Supercomissão como. um método adequa
do, satisfatório, nem como um processo que deva 
ser inserido dentro desta Casa como algo nonnal e 
adequado para esse tipo de ocasião. 

O Sr. Carlos Wilson- Permit~ V. Exll um 
aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo-lhe o 
aparte com prazer, Senador Garlos Wilson. 

O Sr. Carlos Wilson - É com prazer que apar
teio V. Ex"- na taJde de hoje. Mas quando V. Exll ÕIZ 
que o procedimento do Senador Antônio Garlos Ma
galhães não foi o ideal, eu gostaria de saber de V. 
Exª o que faria se estivesse presidindo a comissão. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Respondo a V. 
Ex"- colocando duaS situações: primeiro, se estivés
semos em um ambiente de normalidade, a situação 
seria uma; segundo, em havendo exaltação, toma
ria, como já disse, possivelmente, a mesma decisão 
que torn6u o Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Mas em função do momento de exaltação, porque 

poderia haver confronto físico entre os Senadores e 
o Brigadeiro. Acredito que qualquer um de nós que 
estivesse presidindo a reuúão teria que encerrá-la, 
para estudar uma outra forma de ouvir o depoirnen!D 
do Brigadeiro, garãntindo ao mesmo e a todos os 
Senadores a segurança devida 

O Sr. Carlos Wilson - Então o procedimento 
do Senador Antônio Carlos Magalhães foi correto? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Nesse aspeciD 
de evitar o tumulto, de evitar a agressão física, o 
confronto físico entne os Senadores e o Brigadeiro, 
já considerei como correto. Mas, Ílo aspeciD do fun
damento básico, da finalidade, do objetivo da Super
comissão, não foi correto. Aí discordo completamen
te, porque outros já foram chart!ados de loucos. On
tem, disSeram aqui que o Brigacteiro não conta com 
um equilíbrio mental adequado para comparecer ao 
Senado e prestar depoimento. Disseram isso do Sr. 
Pedro Collor de Melo, disseram isso do Sr. José 
Carlos Alves dos Santos. Um era assassino, o outro 
era um louco, por isso não poderiam prestar depoi
men!o nesta Casa, porque não tinham uraa reta
guarda moral ou um equilíbrio mental adeqãado. E 
vimos o que aconteceu em decorrência das:afirma
ções de Pedro CoUor de Melo e de José Garlos Al
ves dos Santos. 

Então, rontinuo considerando que é necessário 
ouvir o Brigadeiro Ivan Frota. Essa é urna posição 
minha, particular e convicta, e, como respeito a opi
nião dos que são contrários à inquirição do Brigadei
ro, espero que a respeitem. IncluSive trago concreta
mente uma proposta: os Senadores que concorda
rem em ouvir o Brigadeiro Ivan Frota que se reúnam 
para tanto - e eu serei um dos presentes, embora 
não seja mais possível, digamos, obrigá-lo a depor. 
Mas podemos convidá-lo. É possível que ele tenha 
algo importante a dizer. 

A segunda atitude que tor:naria, Senad<lf Carlos 
Wilson, se estivéssemos em um momento de nor
malidade naquela reunião, seria no sentido de inqui
rir o Brigadeiro para que ele citasse o nome dos Se
nadores que ele afirma terem sido comprados pelo 
Presidente da República para aprovar o Sivam no 
Senado. Essa seria a atitude correta do Presidente e 
de todos os membros da Comissão. Expulsar o Bri
gadeiro da reunião não foi a melhor forma de conse
guir a sua desmoralização. Se era isso o pretendido, 
deveríamos tê-lo desmoralizado com base em seu 
próprio depoimento: se não apresentasse documen
to comproba1ório do envolvimento ilícito de Senado
res, recebendo propina ou sendo comprados através 
de benesses do Governo, ele sairia da reunião des-
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moralizado. Essa seria a forma de o Senado recupe
rar a credibilidade diante deste assunto e de desmo
ralizar o Brigadeiro Ivan Frota; não simplesmente o 
expulsando da sala da Comissão. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Sebastião Ro
cha, permite-me V. E# um aparte? 

O SR. SEBAS"nÃO ROCHA - Concedo, com 
prazer, o aparte a V. E#, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - ~ador Sebastião F.lo
cha. cheguei atrasado à reunião de ontem - atrasado 
em termos, quinze minutos. Nunca me passou pela 
cabeça que aquela reunião terminaria antes de quin
ze minutos. Pon1o número um: quando assisti, em 
nosso canal interno de televisão, à leitura, por parte 
do Senador Jefferson Péres, do Amazonas~ de tre
chos da entrevisla concedida pelo Brigadeiro Ivan 
Frota ao jornal Tribuna da Imprensa~ imediatamen
-te pedi à minha assessoria que me providenciasse 
cópia da mesma, porque essa questão deveria ser 
discutida auamo a isso, não há dúvida. Pon1o nú
mero dois: não há dúvida nenhuma de que o Briga
deiro foi de uma infelicidade doentia na sua entrevis
ta Não é novidade. O nosso querido amigo Senador 
Antonio Garlos Magalhães sabe que, de 54 para cã, 
principalmente na Aeronáutica, um brigadeiro dar 
esse tipo de declaração não é novidade: 54, 64, o 
Al-1, o Al-2, o Al-5, os governadores nomeados, os 
governadores indire1os, os senadores biõnicos, o 
que esses militares fizeram com o Congresso Nacio
nal nós sabemos. Portanto, não será de mim ou de 
Senadores como o querido Senador Jefferson Pé
res, da Amazônia, que ali está, e que foi cassado 
naquela época, que alguém vai cobrar mais garra na 
defesa do Senado ou na defesa do bongresso Na
cional. Essa garra nós temos. Porém, creio que o 
Senador Antonio Garlos Magalhães foi um pouco 
precipitado. Gosto de S. E#, é um homem de bem, 
e admiro-o polQue se movimenta com garra, toma 
posições. No entanlo, ontem ocorreu um grave equí
voco por parte da Comissão. Na verdade, fizeram 
dois tipos de jogo: primeiro, transformaram o Briga
deiro em vitima Se saiu por aí a dizer: "Eu quis falar 
e não me deixaram; lá compareci para dizer coisas, 
fazer acusações, e não me deixaram; ficaram com 
medo e me mandaram embora". Ele saiu como víti
ma Segundo: há pessoas dizendo que não queriam 
que ele falasse, pois ele vinha dizer coisas e o me
lhor era ele não falar. Tenho todo o carinho pelo Se
nador An1Dnio Carlos Magalhães. Inclusive, na se
marla passada, fui para a tribuna defendê-lo da Fo
lha de S. Paulo, quando esla afirmou, em manche
te, que agora a ordem era apurar, correr na votação, 

e que o Sr. Antonio canos tinha invertido sua posi
ção, pois antes era contra e agora era a favor da 
aprovação, porque o caso do banco da Bahia jã es
tava resolvido. Isso. dá margem a muita especula
ção. Falei com o meu querido Presidente da OAB -
sempre Presidente da OAB -,o nobre Senador Ber
nardo Cabral, do Amazonas; sobre essa questão, di
zendo o que eu faria nesse caso. Está aqui o nobre 
Senador Elcio Alvares, querido companheiro do Es
píri1o San1o, também Presidente da OAB. O que de
veria ter sido feito era deixar o Brigadeiro falar. Há 
mui1o tempo que eu gostaria de ver um quatro estre
las desse tipo, com esse estilo de comportamento, 
para que eu pudesse lhe perguntar: "Ah, quer dizer 
que o senhor fecha o Congresso? Como é que o se
nhor fecha? Por que é que o senhor fecha? Qual é o 
seu objetivo? O que é a democracia para o senhor?" 
E, se, depois das perguntas, ele ãiSSElSSe: "Eu fecho 
o Congresso ou eu mandaria fechar o Congresso, as 
Forças Armadas vão fechar o Congresso•, aí, sim, 
no final do depoimerm, o Senador Antonio car1os 
Magalhães poderia dizer: "Chamem a segurança do 
Senado, levem esse Brigadeiro, deixei!H1o preso no 
gabinete do Senado e chamem o Ministo da Aero
nãulica para levá-lo preso, porque ele pregou o gol
pe dentro do Senado!" PerdoeiTHtle, mas foi uma in
felicidade a decisão do Senador An1onio Carlos Ma
galhães, a decisão daquela Comissão. Sincera:nen
te, não consigo entendê-la. Creio na sinceridade de 
todos. Creio que o Senador Anlonio Carlos Magalhã- , 
es foi movido pelo seu ímpeto. Aliás, S. EJó!. diz - in
clusive está escrito em manchete, entre aspas, do 
Correio Braziliense de hoje - que não tem sorte 
com Brigadeiro. Até penso que S. E# tem sorte com 
Brigadeiro. Naquela ocasião em que S. Ex!- deu 
aquela paulada naquele Brigadeiro, Ministro da 
Aeronáutica, que já estava em desgraça, já estava 
saindo, quando Tancredo Neves já estava eleito 
Presidente da República, mi.Ãta gente disse que foi 
assim que ganhou o Ministério das Comunicaçôes. 
E, ontem, bancou o bacana Perdoem-me, mas 
como é que vai somar para o Congresso o falo de 
ter escorraçado um Brigadeiro? Todos os ãJSS, em 
lodos os jornais e emissoras de televisão, dizem 
horrores de nós, do Congresso, e ninguém faz nada! 
O que é isso? Estão esculhambando, desmoralizan
do, ridicularizando o Congresso Nacional, e nunca 
ninguém fe1: nada De repente, vejo aqui o nosso 
querido ?residente José Sarney querendo medida 
judicia' contra o Brigadeiro. Nosso querido José Sar
n~:;, ?residente da- Arena, que estava aqui quando 
fecharam o Congresso, que estava aqui quando vo-
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taram o Al-5, que estava aqui sempre, de repente, 
transfonna-se no defensor do Congresso· ~!aclonal. 
Vão processar o Brigadeiro porque quer fechar o 
Congresso. Vamos devagar. Não é essa gente que 
vem nos ensinar como defender o Congresso Nacio
nal. É preciso defender o Congresso? Sim. Mas há 
maneiras de fazê-lo. Ouvi o Brigadeiro, quando esta
va chegando, dizendo para todo mundo: "Ah, essa 
gente não quer me ouW; eles fizeram isso". E um 
jornal de hoje está dizendo que, deliberadamente, foi 
preparado um esquema para não se ouvir o Briga
deiro. Tenho certeza de que não é o caso do nobre 
Senador Jefferson Péres. do Amazonas, que muito 
bem levantou uma questão de ordem no sentido de 
saber o que era aquilo. Mas daí a encerrar a reunião 
sem dar a oportunidade de ele falar, debater, dizer o 
que desejava? Se eu fosse o PresiBente da Cernis-

. são, perrnifiria que ele falasse durante vinte horas. 
Não seria corno as outras reuniões, em que cada 
Senador tem dez minutos para perguntar, cada Se
oador teria o tempo que quisesse para perguntar. Eu 
teria coisas para perguntar desde 1954, da Repúbli
ca do Galeão. De repente, foi a melhor coisa que 
aconteceu: o herói, o Brigadeiro, que veio aqui que
rendo falar, querendo apontar. querendo dizer, mas 
nãe deilEaram.· E agora está aq1.;. a mancllete d~> Jor
nal do Senado: "Samey quer medida jucflcial contra 
Brigadeiro Ivan Frota' Não é por aí. Concordo com 
V. Ex", Senador Sebastião Rocha. E. com todo o 
respei1D, não é .a mim que vão dizer como defender 
as estruturas do Congresso brasileiro, nem o Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, nem o Senador José 
Samey. Se dependesse de mjm, traria o Brigaooiro 
para vir depor. 

O SR. SEBAS11ÃO ROCHA - Senador Pedro 
Simon, é com grande satisfação que insiro o seu 
aparte no meu pronunciamento. Rco faliz em ver 
que V_ Exª concorda com o meu raciocínio. com o 
meu entendimento a respeito dessa questão. 

li)Qicamente. V. Exª, como mais experiente e 
com uma vida política muito mais ampla do que a 
minha. pôde melhor dissertar sobre o que poderia 
ser feito naquele momento. Mas o certo é que con
cordamos em que o Brigadeiro deveria ter sido OlNi
do e em que o Presidente da Supercomissão agiu -
aí, sim, como disse ontem o Senador Elcio Alvares -
sob emoção; não foi a razão que prevaleceu. 

Temos outros mecanisrnós para defender o 
Senado, para defender a democracia. Sou um de
mocrata convicto_ Não era adulto na época do golpe 
militar e não participei de nada. não fui preso nem 
exilado, mas sempre defendi as instituições demo-

cráiicas como o melhor caminho para um povo. para 
o dese,.,vol•limento social e econômico e pára que 
haja justiça em qualquer nação. 

O 3rigad;;iro, ao pregar o golpe, certamente fe
riu a nossa Consti!ÍÍição. Se hã que se tomar medida 
judicial, que se tome. Concordo plenamente com o 
Senador Pedro Simon. Ml..itos dos que estão hoje 
cfendidos com a pregação do golpe pelo Brigadeiro 
apoiaram a di!adura militar quando foi irqllantada 
neste País. Muitos dos ofendidos - o Brigadeiro 
ofef1Ceu a todos os Senadores; a· mim, também -
certamente nem estão envoMdos no Sivam, não 
participam da Supercomissão. 

Logicamente, o Brigadeiro foi extremamente in
feliz; isso, todos temos que reconhecer. Se ele tinha 
alguma informação específica ou alguroa denúncia. 

· deveria tê-la trazido ao ronhecimento dà Nação. 
Como disse no início do meu pronunciamento, 

estou disposto - se V. Exª concordar e outros Sena
dores concordarem em ouvir. no plenário desta 
Casa, o Brigadeiro Ivan Frota. Talvez não oficial
mente, mas é importante saber. se ele se áiS(IUSer a 
depor, se realmente ele tem alguma inronnaqao que 
nós. Senadores, possamos trazer a fim de cõntribuir 
para esse debate e esclarecer de vez essas Jienden
gas queexis!emoom relação ao Silram. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O ;3R. SE8ASTIÃO ROCHA - Com prazer, 
ouço V. E# 

O Sr. Ramez Tebet - Sou um Relator que tem 
procurado talar o menos possível para falar no mo
mento oportuno aquilo que pensa. Mas. nobre Sena
dor Sebastião Rocha. quero aproveitar a oportunida
de desta sua fala para dizer. independentemente de 
o Brigadeiro ter sido OlNidO aqui ou não - e. pessoal
mente. considero que ele foi. no mínimo. de uma ex
trema arrogância ao responder a questão de ordem 
muito bem levantada em nome desta Casa; inclusi
ve, esta é uma oportunidade que tenho para parabe
nizar e congratular-me com o Senador do Amaztr 
nas, meu grande companheiro. Senador Jefferson 
Péres, pela feliz questão de ordem que S. Ex" levan
tou -. e deixar patente aqui que não acredito nane
cessidade de OlNirmos o Brigadeiro nesta Casa. A 
essa altura, seria quase que pedir desculpas a ele, e 
isso eu não faria de maneira nenhuma. A reação do 
Presidente da Co1nissão, a meu ver, foi uma reação 
também de defesa em prol desta Casa. porque se 
ele havia afirmado que esta Casa estava entregue 
ao Poder Exectitivc a troCo de benesses, de favores, 
se ele ha•Iia ati17T!ado que esta Casa portanto, esta-
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va vendida- e esse foi o termo-. ele não deveria pe
nebar em seus umbrais, deveria desprezá-la lã fora, 
porque não se entra em uma casa indigna, não se 
entra em uma casa vendida. Por outro lado, se ele 
tem, meu caro Senador, alguma coisa para esclare
cer. não se diga depois do término dos nossos tra
balhos que havia alguma alinnaliva sua que pudes- . 
se mudar o curso dos acontecimentos ou que ele te
ria algo para nos esclarecer. EjSabem por quê? Por
que assim como usou a entrevista, da qual não reti
rou uma palavra sequer, pode usar de entrevistas 
para dizer o que pensa à Nação brasileira. Portanto, 
o· que tiver que falar pode fazê-lo através da impren
sa, se bem que reconheço que a prevalecer essa 
minha tese, seria o mesmo que desconsiderar a pre
sença de quem quer que seja aqui, jã que é impor
tante que se venha aqui, às vezes, pqra ser sdlmeti

. do ao crivo das reperguntas dos Srs. Senadores, a 
fim de que as coisas sejam esclarecidas. Mas, per
mitam-me V. Ex" e os demais Senadores, reconvo
cã-lo para vir aqui seria o mesmo que lhe pedir des
culpas e seria o mesmo que colocar o Senado da 
Repéblica de cócoras. Era o que queiia afirmar a V. 
Ex" e aos companheiros. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite-me V. 
Ex" um aparte, nobre Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBA5nÃO ROCHA -Se contar com a 
benevolência do Sr. Presidente, posso permitir os 
apartes. Se não, concluo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suass1.11a)- V. Ex" 
jã ultrapassou o tellllO regulamentar e, para cumprir 
o Regimento, dispõe de dois minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA -"Posso ouvir o 
Senador José lgnãcio e depois o Seoador Pedro Si
mon, Sr. Presidente? É um pedido da Casa . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O direi
to de V. Exª esbarra no direito dos demais oradores, 
jã que temos 20 inscrilcs. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Mas hoje temos 
tellllO suficiente, só teremos debates. 

O Sr. Pedro Simon - Não temos Ordem do 
Dia, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - La
mentavelmente, temos 20 inscritos e o Presidente é 
o guardião do Regimento. Mas concedo um minuto 
para cada aparteante. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Senador Sebastiãc Rocha, quero, 
até com muito pesar, me co~apor ao que disse o 
nobre Senador Pedro Simon, pelo menos nas suas 
conclusões. Temos que observar que essa Comis
são não é uma CPI prevista na Constituição Federal, 

com todos aqueies poderes que são atribuí<.b~, .;: 
uma CPI. Por sua vez. aqueles que vêm depor S'3-

quer prestam juramento; podem, a rigor, até m>-... · ;r 
porque não prestam juramento, como não presta l:.i
ramento o pai que•vai depor contra o filho, o ín não 
que vai depor sobre um episódio em que o OIIIJV ir
mão participou. Na verdade, ele não presta jur dm'ln

to porque essa não é uma CPI nos moldes previstos 
na Constituição Federal. pra, o Brigadeiro ve1c, -:a'· 
por e, depois, reconheceu que, levianamente. ;;r;;
precipitação ou não- mas o falo é que reconh&.c~ 
isso-, se excedeu nas suas declarações. Pois t'""'· 
apesar de reconhecer que linha se excedido - ', ;,, 
expresso nisso -, tendo coragem moral perani>; . ' 
Senadores, ele mantinha tudÔ o que estava no te"t<· 
Não conheço, Senador Sebastião Rocha- inclt.;:·v. 
peço vênia ao nobre Senador Pedro Simon ·. :, t · 
nenhum - e de acordo com essa posição esta"<'~ 
não só o eminente Senador Antonio Carlos Ma.r:' 
lhães como os demais Senadores que integravarr. . 
Comissão; de algum modo, eram uma espécie : .. 
juízes daquela realidade - que, diante de algue.-. 
que o agride pessoalmente, continue recebençlo . 
depoimento dessa figura. Há até a figura, em juizc. 
da suspeição auto-levantada pelo Magistrado, nu;:-,.:. 
circunstância dessa Então, penso que a postura G' 
eminente Senador Anlonio Carlos Magalhães ,, ,; 
acertada S. Exª julgou não ter éondições de to;. :c: · 
esse depoimento. Juiz algum o faria De rrnmero>~ 
que, nessa circuns1ância, discordo do eminente s,; .. 
nador Pedro Simon, porque entendo perfeitarnent; 
vãlido que outro, então, o fizesse. Pela indetermk.< .. 
ção da ofensa, q~:~em não se achasse ofendido c;ol·'
eirtã.o, o fizesse. Mas na condição de Presidente ,:~ 
Comissão, S. Exª, ao que me parece, tinha que faz.;. 
o que fez. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Noü<'· 
Senador, peço que conclua o seu pronunciamen.r· 
porque jã ultrapassou seis minutos do tempo que ir;.,; 
é permitido. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente 
quero sugerir ao nobre Senador Pedro Simon que: 
tendo sido citado, peça a palavra para uma expliCB
ção pessoal. 

Quero concluir, dizendo apenas que tarnbéc.~ 
discordo do Líder do Governo nesta Casa, o•Jan;;,, 
afirma que os poderes da Supercomissão estão limi
tados à anãlise e à discussão da mensagem do Pre
sidente da Repitllica. Não é isso. Tenho o maio:· 
respeilo e admiração pelo Senador Elcio Alvares 
mas todos nós sabemos por que essa Supercomi:; .. 
são foi criada 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 313 

O Sr. Pedro Simon- V. E# está equivocado: 
não é mais superoomissão, é minicomissão. · 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA·: Ela foi criada 
para investigar as denúncias de que esse projeto es
taria beneficiando com propinas Senadores e autori
dades do Governo. É essa a finalidade da Superco
missão. Portanto, discordo do meu caro e dileto ami
go Seio Alvares na sua posição. 

Muito obrigado, Sr:" Presidente. (Muito bem! 
Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna}- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. S. 
Exª dispõe de 20 minutos. · 

O SR. LOCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, vou mudar a 
rota dos debates. Vamos sair do S'l'lam um pouco, 

·porque esse assunto ainda vai ocupar muito do nos
so tempo e ao nosso interesse. Penso que devemos 
aguardar a principal manifestação - inclusive, será 
em função dela que vou firmar o meu juízo -, que é a 
peça que vai ser produzida pelo Relator, meu queri
do colega e amigo Senador Ramez Tebet, que está 
estudando o assunto em profundidade e certamente 
vai se pronunciar oom a isenção e a oompetência 
que o caracterizam. 

Neste momento, quero secundar as palavras 
do Senador Roberto Freire, quando S. Exª, ontem, 
se pronunciou aqui no plenário do Senado, a propó
sifo do entendimento que houve entre o Governo e 
as Centrais Sindicais para a reforma da Previdência. 

. Para mim, esse foi o fato politioo mais impor-
tante do Governo Fernando H~rique em relação às 
reformas oonstitucionais que estão em tramitação no 
Congresso Nacional. E digo isso porque, em se tra
tando de matéria altamente polêmica, matéria que 
mexe diretamente oom o interesse de grande parte 
dos brasileiros, no presente ou no futuro, ela vinha 
suscitando muitas reações. O Governo, de um 
lado, alegando a falência da Previdência. A Previ
dência não podia arcar oom esses benefícios, oom 
esses encargos, com essas aposentadorias, pois 
não tinha corno prover esses direitos que os filiados 
da Previdência Social teriam de requerer mais ou me
nos dias. 

Conseqüentemente, na Cãmara dos Deputa
dos, a matéria suscitou muito debate, muita discus
são. 8a vem tramitando, vagarosamente, como, 
aliás, julgo oportuno, uma vez que permite uma 
maior profundidade nos debates, uma anâlise dos 
diferentes aspectos da matéria e coloca o debate no 
centro das preocupações do Poder legislativo. 

Avalio, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
que precisamos elevar o patamar, a qualidade do re
lacionamento entre os poderes, principalmente entre 
Executivo e Legislativo, acabando com certas for
mas de apresentar-os problemas e ãJZer que qual
quer proposta que o Governo apresentar, se não 
convertê-la imediatamente em lei, será urna catás
trofe, o fim do País, a falência do Brasil, que o Plano 
Real vai acabar. Isso não é verdade. Não se trata de 
pegar régua e compasso e traçar o destino do pais 
com uma ou outra providência de ordem econõmica, 
matemática ou algo que o valha. Estamos lidando 
com gente, com pessoas, com instituições politicas, 
com esperança, com direitos. Por isso, é preciso ter 
prudência, ter espírito de estadista e sensibilidade. 

Estou feliz oom esse acordo, com esse enten
dimento, porque coloca o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso num patamar de estadiSta, de homem 
que não está preocupado apenas em impor aquelas 
medidas que, a juízo do Poder Executivo, são ne
cessárias, oportunas e inaciãveis, mas que trata de 
fazer o que é possível, aquilo que a realidade politi
ca e social impõe. No caso, vamos fazendo~esses 
ajustes, essas mudanças, auscultando a sociedade. 

E rmito menos faço coro com essa reei~ 
de Deputados, que acham que o Congresso foi mar
ginalizado. Não é nada disso. Dizem que a última 
instãncia é aqui. T odes sabemos que é, não é preci
so dizê-lo. Mas, sem dúvÍcla, estamos numa posição 
muito mais oonfortãvel para deliberanmos C9m sere
nidade, oom espírito de justiça, refletindo, re3írnente, 
um resultado da expressão dessas forças sociais 
que foram oonvidadas a participar do debate, da dis
cussão com o Governo. 
_ Essa experiência deve estender-se; por exem
plo, a reforma administrativa traz muitas difictjdade. 
Há muitos aspeclos que precisam ser evidenciados. 
Ninguém pode transformar tais propostas em feti
ches. Ninguém pode lançar-se na sua defesa cega
mente, de maneira apaixonada, sem olhar todos os 
elementos envolvidos na questão. 

O Sr. Jefferson Peres - Permite-me V. Exà um 
aparte? 

0 SR. LÚCIO ALCÃNT t.RA - Ouço com pra
zero nobre Senador Jefferson Peres, 

O Sr. Jefferson Peres - Vou ser muiiO breve 
para não atrapalhar o seu pronunciamento, Senador 
Lúcio Alcãntara É realmente est.rrecedor o que 
eslá acontecendo. Um dos fatos políticos mais im
portantes, acontecido nos últimos tempos, foi real
mente este entendimento que o Governo obteve 
com as Centrais Sindicais de todas as tendências, 



314 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

em tomo de uma refonna importantíssima e incis
pensável, ineviláVel: a reforma da Prev. Jência So
cial. E. pasme Senador Lúcio Alcãn1ara. is'"-' que de
veria ser louvado por toda a sociedade é cmicaclo 
por uma parte da classe politica brasileira. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- É verdade! 
O Sr. Jefferson Perés - É estarrecec1or verifi

car como é subdesenvolvida uma parte da nossa 
classe politica, que deveria esthr aplaudindo o Go
verno pelo seu gesto democrálico de dialogar com 
representantes da sociedade organizada. No entan
to, acha que o Governo atropelou o Congresso, mas 
o atropelou em quê? Meu Deus do céu! O Governo 
é apedrejado por ter gas1D e por não ter gas1D. Isso 
é de pasmar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Realmente, no
bre Senador Jefferson Péres, V. Exª tem toda razão. 
A própria forma de atuação da classe politica, do 
Congresso, ô excluiu dessa conversação; dessa ne
gociação, desse entendimento. 

Por isso mesmo, o Presidente Fernando Henri
que Gai'do~ agiu muito bem, agiu como um social
democrata, C:omo homem que deseja consultar os 
interesses da sociedade sem se eximir das respon
sallllidades que a sua função impõe, ou seja. de 
agir, de tomar atitudes, de estabelecer rumos e ca
minhos a serem seguidos, mas sem ignorar a neces
sidade da sociedade, a sua manifestação, chaman
do-a a participar dessas decisões, desse debate, a 
conhecer o problema e participar da sua solução. 
Quem só faz apresentar o problema e não apresenta 
solução, ou reconheoe o problema e não quer parti
cipar da solução, não está colabOiando para o bom 
desenvolvimento institucional e politicO do Pais. 

A meu ver, esse acordo se efetiva para mostrar 
que estarms vivendo um momento de a11a civilidade 
política. Hã diferença de posições, diferenças ideoló
gicas e politicas, mas hã o desejo de colaborar 
para uma solução justa, uma solução razoável no 
caso da Previdência ou sobre qualquer outra ma
téria que amanhã venha se debater. A participa
ção política não é exclusiva do Congresso Nacio
nal, do Parlamento. Estarros, realmente, investidos 
da represenlaçOO popular que recebemos por meio da 
votação. 

Mas isso não exclui que outras forças sociais 
como sindicatos, organizações da soci<;dade civil se 
manifestem, participem, colaborem. !sso, certamen
te, vai contribuir para o aprimommento das nossas 
decisões. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Ouço com gran
de satisfação o nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Creio ser muito i~ 
te o pronunciamento de V.Exª, que vem associar-se 
ao pronunciamento do nobre Líder Roberto Freire na 
tarde de ontem. Deixar de reconhecer a importancia 
do diálogo e o enteOOimento feito com as üderanças 
dos trabalhadores é deixar de reconhecer o óbvio. É 
claro - e o dissemos, agora, ao Senador Josaphat 
Marinho - que o ideal seria que o Presidente da Re
plblica, que o Executivo tivesse feito esse ólálogo, 
antes de enviar o projeto a esta Casa. T aivez. até, 
em termos de futuro, se pense em fazer isso. Mas 
mesmo que isso não tenha sido feito, não podemos 
deixar de reconhecer que a grande critica que faze
mos é que o Executivo não ouve a sociedade, não 
ouve as pessoas interessadas, e os projetos vêm de 
cima para baixo. Sua Excelência poderia, até. ter fei
to isso, e depois mandado o projeto para esta Casa. 
Poderia, ou talvez devesse fazê-lo; talvez sirva de 
exemplo para o futuro. No entanto, isso não impede 
de reconhecer a importância do entendimento feiiD 
entre Sua Excelência e a classe dos trabalhadores. 
A importãncia desse entendi~ está em mostrar 
como ele é viãveL Por que isso não foi feito em ter
mos da Pelrobfás? O próprio Presidente da Repúbrl
ca dizia que queria uma coisa, nós óJZíamos que 
queríamos praticamente a mesma coisa, e não foi 
possível volar porque a classe política, lâ na Cãmara 
- a matéria, quando chegou aqui no Senado, já não 
podia mais ser apreciada. porque tinha que voHar 
para a Câmara dos Depulados -, não aceitou aqLilo 
que o próprio Presidente da Rep(blica queria. A 
meu ver, esse debate, ouvir a sociedade, deve sei 
normalidade nossa. V. Ex" o diz nu.ito bem. Não pre
cisa a classe política dizer que a última palavra cabe 
ao Congresso Nacional. Nós sabemos da nossa res
ponsabilidade. Aceitar ou não aceitar, refugar ou não 
é responsabilidade nossa. Mas também sabemos 
que existe um peso político específico perante aso
ciedade, no momento em que os trabalhadores dis
serem que isso não serve. Vamos ter que explicar o 
porquê. Os Uderes, as várias tendências chegaram 
à conclusão que ãquilo serve. O importante disso é 
demonstrar que, se quiser, o diãlogo pode ser feito. 
Não dã nem para dizer que são os trabalhadores 
que não querem, porque quando eles são chamados 
e ouvidos, quando eles têm chance de fazer, eles o 
fazem, como o fizeram. Nem o Presidente da Repú
blica tem feito isso - e vamos fazer justiça -larr4XlU
co nós do Congresso Nacional. Não temos sentado 
à mesa com eles. Vamos dizer que, neste projeto, o 
Executivo foi lâ e se sentou à mesa ·com eles. E nós 
projetos anteriores? O Congresso Nacional fez o 
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mesmo? Nas várias reformas feitas, teve-se a tenta
tiva de se ouvir o pensamenlD deles? Esse é o méri
to do que foi feito, ontem. E também dou a minha in
tegral solidariedade ilo que eles fizeram e ao pro
nunciamento de V. EJli. 

O SR. LOCIÓ ALCÂNTARA - MUto obrigado 
Senador Pedro Simon. Quero concordar com V.~
Isso poderia ter sido feito, senão com os trabalhado
res, com a sociedade tod'a. mas no Congresso em 
relação às primeiras medidas. Esse açodamento, 
essa pressa. essa sofreguidão, muitas vezes, é ne
gativa, não contribui para o aprimoramento das pro
postas. 

Cito o Sivam que está na moda. Eu não era 
Senador; V. EX" era. comõ também o Senador Jo
saphin Marinho e vários Senadores que estão aqui. 
Foi aquela coisa de última hora. de afogadilho: "Isso 
-é bom para o Pais, isso é bom para a segurança na
cional, tem Que ser aprovado!" Essa pressa, muitas 
vezes, contribui para desqualificar as nossas decisõ
es. Não precisamos daquele Congresso que não 
funciona, que não vota, que não decide, que não de
r.bera. v. ~. ainda hoje. insistiu, lâ na Comissão de 
Assuntos Econômicos. porque o assunto patente 
está muito conhecido, não dâ mais para dizer que 
não se conhece o assunto. Os novos Senadores têm 
um .ano de discussão sobre patente. 

O Sr. Pedro Simoo -Os novos têm um ano de 
discussão sobre palente, e os antigos, como eu, têm 
4 anos. 

O SR. LOCIO ALCÂNTARA - Portanto, esse 
assunto de patente jâ foi discutido, e estamos em 
condições de der.berar. de votar. 

Ano passado, numa votação-sobre bens senst
veis, . dizia-se que tínhamos que aprovar porque, 
caso -conlrário, não se assinaria o contraiO no outro 
dia, senão isso, senão aquilo. Precisamos ter caute
la nessas decisões, o que não significa vaalação. o 
que não significa medo de decidir, o que não signifi
ca paralisia do Congresso. O que não podemos é 
aceitar estes argumentos de ca1astrofismo: "tem que 
ser hoje, tem que ser amanhã. tem que ser do jeito 
que veio, porque -senão não é bom para o Pais". 
Ninguém tem o monopóJio _da verdade, ringuém tem 
o monopólio do interesse plillico. É da,Pecisão do 
Congresso, com a decisão do Executivo e com a 
participação da sociedade, que podemos tirar o me
lhor resultado. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite V. Ex" 
umaparte? · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Ouço o Senador 
José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Lúcio Al
cân1ara. gostaria também de dar uma contribuição a 
este debale. Tenho uma ressalva em relação ao tex
to de uma nota conjynta jâ divulgada, ma$ cuja assi
natura está prevista para amanhã. Não sei se V. Ex>1 
teve acesso a este texlo, que diz: •presentes repr&
sentantes do Executivo. do Congresso Nacional, das 
Centrais Sindicais"... Faço ressalva a essa introdu
ção porque não ho!Ne representantes do Congresso 
Nacional. Com relação a esse acordo, também essa 
questão tomou um aspec1D um tanto quanto emocio
nal - ontem discutia~ aqui sobre emoção e razão. 
Alguns aspectos têm que ser preservados. Em pri
meiro lugar, o respeito que o COngresso Nacional e 
os partidos políticos têm que ter em relação à auiD
nomia das entidades sindicais. Esse. é um pressu
posto básico da democracia. Em segl.lldo lugar, 
considero um avanço essa áiSCussão e essa nego
ciação com setores organizados da sociedade civil. 
O resultado concreto é que houve um recuo em rela
ção a alguns temas. No meu entendimento, o Gover
no pretendia retirar direitos dos trabalhadores e aca
bou recuando a partir desse acordo. Esse é UJli fato 
que deveria ser saudado- como positivo pela àposi
ção. pelas setores progressistas, e não ficarrnés na 
áJSCt JSSào de ·quem teria mérito ou não nesse ãcor
do. Isso não significa que o Congresso Nacional e 
os partidos políticos tenham a obrigação de ratifi
car o acordo da forma coíno eslá colocado. Espero 
que a Liderança do Governo não queira. através 
do seu processo de maioria, forçar o Congresso 
Nacional a ratificar o acordo como está. Foi um 
avanço na mecida que estávamos negociando 
com base no projeto· inicial do Governo e agora 
continuaremos o processo de negociação em cima 
desse novo patamar, que considero·positivo. Esse 
acordo preserva direitos dos setor~ organizados, 
o q~ era de se esperar, porque as centrais sindi
cais representam setores organizados. Caberá 
agora ao Congresso Nacional preservar direitos 
dos setores que não têm represeritação. Faço mi
nhas as palavras do Vicentinho: "Quando a CUT 
não negocia, criticam; quando negocia, criticam". 
Não é assim que contribuiremos çara a solução 
dos nossos problemas. Saúdo como positivo o 
processo de negociação, principalmente por este 
aspecto: antes, o Congresso Nacional negociava 
com base na proposta inicial do Governo; a partir 
de agora, a negociação parte desse novo patamar, 
que considero uma vitória dos setores que est;tvam 
combatendo aquela reforma inicial do Poder Executi
vo. Muito obrigado. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - lO claro, Senador 
José Eduardo Outra, q~ V. '8<" tem toda a razão. 
Esse entendimento não exclui a deliberaÇão, a parti
cipação do Congresso Nacional, mas, sem dúvida, 
significa um ponto de partida muito melhor do que o 
anterior. Agora há urna base de entendimento esta
belecida entre os negociadores que participaram das 
conversações, e o Congresso vai discutir a partir 
dela Portamo, do ponto de v.ista democrático, do 
ponto de vista da participaçã(), foi um grande avan
ço, e espero que possa servir de base para o futl.ro. 

O Congresso não está alijado de maneira ne
nhuma O Congresso está inserido nessa discussão 
e vai participar no momento próprio, quando for deli
berar, votar. 

O Sr. Roberto Freire - V. Ex' me permite um 
~arte? ~ 

O SR •. LÚCIO ALCÂNTARA- Com multa hon
ra, Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire · Senador lúcio Alcânta
ra, sobre este asslD11D, eu me lembro que quando o 
Governo enviou a proposta de refonna da previdên
cia, nós estávamos reunidos no que estamos cha
mando de "Esquerda 21", um movimen10 supraparti
dário, de discussão do papel que a esquerda deve 
ter nesse processo e es1ávamos defendendo a parti
cipação na discussão das reformas, inclusive bus
cando alternativas. Nesse momento, quando o Go
verno enviou a proposta, nós defendemos- e defen
demos publicamente e junto à Presidência da Câma
ra dos Deputados - que suspendesse a tmmitação 
do ponto de vista regimental e criasse um fórum 
onde ptJ:Iéssemos discutir alternativas e um fórum 
aberlo para a sociedade civU. Se a Cãmara dos De
putados, se os partidos de esquerda tivessem, na
quele momento, adotado essa postura, muito prova
velmente as centmis sindicais teriam negociado na 
Cãrnara dos Deputados e no Congresso Nacional, 
como sempre defendemos; é o nosso ~1. e fize
mos isso muito bem em várias oportunidades. T ai
vez a maior, de maior mobilização da sociedade bra
sileira, na época da Constituinte. Seria· um momen10 
para que essa discussão ptJ:Iesse formular consen
sos, saber das divergências mais profundas e avan
çar naquilo que é próprio de um Parlamento. Não é 
imposição de uma maioria com rolo compressor, não 
é imposição da vontade do Executiv· . ~participação. 
inclusive dos se10res minoritários, · •O caso, a Oposi
ção. Infelizmente, isso não prosperou. Há um mani
queísmo da ÕlSCussão das propostas. E aqui eu 
queria saudar o Senador José Eduardo Outra, que 
vem tendo uma postura clara no processo de nego-

ciação. sem se confundir e sem ter medo de confu
são, como se estivesse aderindo a qualquer tese 
neoliberal ou a governo, !nas tentando afirmar aql.ilo 
que são valores da oposição e da esquerda, que o 
Estado brasileiro precisa ser teformado. É um Estr 
do dos pequenos pi'ÍVIlégios, que garante os grandes 
privilégiOs, um Estado privatizado -e a Previdência é 
um exert)lllo típico disso. Quem grita contra esse 
acordo não são se10res dos trabalhadores, alé por
que eles avançaram naquilo que o Governo não 
queria e avançaram inclusive naqtJJlo que se10res do 
Congresso, mLitas vezes, encobriam porque seria 
difíCil de dizer: garantir aposentadoria especial de 
parlamentares - um abuso, garantir ~rias 
especiais, como temos hoje de professor universitá
rio, de jornalista, de funcionários do Poder Judiciário. 
E quem paga essa conta toda é o povo, é o traba
lhador, é o de menor renda OS trabalhadores com
preenderam isso e avançmam. Alguns perderam 
pouco. Servidores públioos perderam poucos pi'ÍVIlé
gios. Poderiam perder mais, se quiséssemos demo
cratizar ainda mais a Previdência. Hoje assistimos a 
ANDES - Associação Nacional dos Docentes - posi
cionando-se contra, polque não vão ter garantido 
aql.ilo que era um abuso para a sociedade - a ~ 
sentadoria precoce do professor universitário. OS 
professores do ensino básico tiveram essa garantia. 
OS trabalhadores tiveram consCiência e foram con
seqüentes. O importante "não é esse acordo acOnte
cer e se transformar na lei da reforma da Previdên
cia, mas abrir o canal concreto para se póder avan
çar na refonna que é essencial para o Estado brasi
leiro. E os trabalhadores das centrais sinõiCais de
ram um grande passo. Talvez ensinem a nós, de es
querda, que precisamos participar, e que .participan
do talvez possamos barrar a tendência de adoção 
do Estado mínimo e neoliberal. 

O .SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Muito obrigado, 
Senador Rober10 Freire. 

Já vou concluir, Sr. Presidente. Quero ~as 
ÕIZer que· o Senador Roberto Freire lembrou mLi10 
bem: a idéia do fórum foi descartada, isto é, o Con
gresso se excluiu do processo de. negoçiação, por: 
que se ele tivesse aber10 o fónJIT), como foi ml.ito 
bem lembrado, com a AsserTtlléia Nacional Consti
tuinte, o local do debate seria aqui; ele se travaria 
aqui. 

Mas, na verdade, interesses de alguns e a 
idéia de tomar eSsa. 'discussão circunscrita, de res
tringir os atares da discussão dão nisso. 

O que temos que saudar é, talvez, o novo mo
men10 que está se iniciando, em que o processo de 
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negociação, sem que ninguém abdique de suas 
idéias, de suas convicções, de suas posiçpes políti
cas, tem esse caráter democrático e até patriótico, 
de contribuir para o desenvolvimento e para a felici-
dade da sociedade brasileira. · 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Exª um 
.aparte. nobre Senador Lúcio Alcãntara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Pois não, Sena
dor Humberto Lucena ::: 

O Sr. Humberto Lucena - Eu gosta.ria de ir 
ao encontro de V. Exª aplaudindo fl seu pronuncia
mento, e também concordando com o ponto inicial 
do seu discurso, quando V. E:P disse que além 
desse entendimento entre as centrais sindicais e o 
Governo - e, por que não dizer, o Congresso - em 
tomo da refonna da Previdência, deveríamos fazer 
um apelo para que se tentasse tartlbém um diálo

. go em tomo da reforma administrativa Sobretudo, 
nobre Senàdor, porque os servidores públicos, 
que têm também direito à sindicalização e à greve 
- inclusive, como constituint!'l. fui autor de emenda 
nesse sentido -, estão inteiramente desprotegidos, 
como sabe V. Exª, porque os servidores públicos 
não têm, atrás deles, a proteção de um sindicalis
mo forte, e ficam, portanto, sem nenhum poder de 
barganha Se as centrais sindicais não se envolve
rem na luta para defender também os direitos dos 
servidores públicos, eles perderão essa grande 
batalha que aí está t importante fazer a reforma 
administrativa, mas é importante tambér;t preser
var certos direitos que são garantidos pela Consti
tuição Federal. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
nobre Senador HumberiO Lucena 

Concluindo, quero dizer que comungo desse 
mesmo pon10 de vista do·Senador HumberiO Luce
na. A reforma adminisbativa deve ser feita, é neces
sária, é imprescindível, mas precisamos buscar me
canismos de negociação. precisamos buscar canais 
de comunicação. Não podemos aceitar, de braços 
cruzados, transformar-se apenas o servidor público 
no grande vilão, naquele que tem que ser repudiado, 
naquele que é o responsável pelos males do País, 
como se isso fosse verdade. Temos que levar na de
vida conta o servidor público, a profissionalização do 
serviço público :e, conseqüentemente, achar o me
lhor caminho para atender os interesses do País e 
respeilar esse eontingente de pessoas que tem uma 
contribuição grande a dar ao Governo e ao funciona
men10 da administração pública brasileira 

Outro assunto quero· tratar desta tribuna, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria 
de comunicar a esta Casa que, no final de 1995, de 
acordo com o relatório do Programa de Agentes de 
saúde, divúgado P!lla Secretaria de Saúde do Esta
do do Ceará. houve uma queda da taxa de mortali
dade infantil no Estado, mostrando urna tendência 
que vem se verificando desde o primeiro governo 
Tasso Jereissati. 

Os resultados dos dez primeiros meses do ano 
de 1995, revelam uma taxa de mortalidade infantil 
de 52 mortes em cada 1.000 crianças nascidas vi
vas, índice menos trâgico do· que no ano anterior, 
quando as estatísticas registraram 57 mortes por 
1.000 nascidas vivas. 

Para termos uma idéia da evolução registrada, 
hã dez anos, quando do primeiro governo Tasso Je
reissati, a proporção era d.e 75 mortes em cada 
1.000 nascidas vivas. · 

sabemos que a taxa ainda é alta e reflete uma 
situação social constrangedora que levará gerações 
para ser sanada 

A nota importante é que a mortalidade caiu 
sem a necessidade de medidas caras e ~as. 
o que mostra que os vergonhosos índices de morta
fidade infantil brasileiros podem ser melhorailos a 
curiO prazo, como acontece no Ceará. 

Fundamentalmente foram adotados duas me
didas básicas, ou seja, o aleitamento matemo e o 
soro oral. Ambas serviram para prevenir a desidra
tação, principal fator de mortalidade nas diarréias 
infantis. 

Em 1987, no Ceará, o índice de aplicação do 
soro oral era de apenas 25%, e em-1994 quase do
brou, alcançando 52%. Na verdade a descoberta do 
soro caseiro constitui-se em ovo de Colombo, um 
marco entre duas eras. Segundo dados do Unicef, 
as nações pobres passaram a contar com um meio 
eficiente e barato para alcançar o que antes se pen
sava que só se conseguiria a .custos altíssimos e 
inacessíveis aos países em desenvoMmento. 

Além da introdução massfficada do soro oral, a 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, dentro 
dos princípios da medicina preventiva, aplicou de 
forma eficiente a cobertura vacinai. 

T ai fato contribuiu expressivamente para a 
queda da taxa de mortalidade infantil. Houve um ex
pressivo progresso nesta área, pois enquan10 em 
1987 a cobertura do BCG atingia apenas 59% das 
crianças entre 12 e 23 meses, em 1995 alcançou-se 
a 97% das crianças. Em relação à cobertura vacinai 
contra a poliomielite, em 1987, a imunização alcan
çava 65% das crianças; este ano alcançou 94%. 
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Todos esses fatos contribuíram para retirar o 
Estado de uma posição vexatória, alçando-o à ter
ceirà melhor cobertura vacinai do país. 

Naturalmente que para obter tais resultados, a 
população precisa ser amplamente informada, cons
cientizada e acompanhada O Ceará também foi pio
neiro neste aspecto. Ainda na primeira administra
ção Tasso Jereissati, introduziu-se milhares de 
agentes de saúde no interior, lhspirado na esbalégia 
chinesa de utilização dos médicos descalços. As 
Pastorais Católicas também foram chamadas a cola
borar com o governo e atuaram decisivamente no inte
rior do Estado e nos bainos periféricos de Fortaleza · 

Através desses comenlários é possível concluir 
que o enfrentamento da miséria exige uma decisiva 
vontade política. É possível reduzir a mortalidade in
fantil a taxas irrisórias, se de fato hO!JVer um interes-

. se concreto. · 
É horà de abandonar a tese que se deve espe

rar que o País enriqueça. alcance uma situação pri
vilegiada em termos de desenvolvimento econômico 
para resolver estas ques1ões básicas que envergo
nham o País, entra os quais se incluem também o 
problema do menino de rua. 

Na atual situação econômica do País e com os 
recursos disponíveis, é possível acabar com essas 
queslões que nos colocam ao lado dos países mais 
primitivos do mundo. 

O Governo do Ceará nos dá um exemplo, atra
vés de decisões e de ações continuadas pode inter
ferir com determinação nos problemas sociais bási
cos, como é o caso da mortalidade infanbl. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre a 

mesa, requerimentos que serão ridos pelo Sr. 1" Se
cretário em exercício, Senador José Eduardo Outra. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N!' 18, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam presta

das pelo Ministro da Educação e dos Desportos, Dr. 
Paulo Renato de Souza, as seguintes informações: 

1. O Programa de lnspeção Integrado em Em
presas e Escolas (PROl NSPE), instituído pelo Con
selho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação (CD/FN:JE), por intermédio da 
Resolução n" 15. de 19 de outubro de 1993, com o 
objetivo de acompanhar e controlar a participação 
das empresas optantes e das escolas credenciadas 
corno prestadoras de serviços junto ao Sistema de 

Manutenção de Ensino Furldarnental (SME), encon
tra-se ainda em atividade? Qual o número de empre
sas optantes do SME e o número de empresas ins
pecionadas, no anq, de 1995, por unidade da Fede
ração? Qual o número de esoolas cadastradas como 
prestadoras de serviço no Sistema e o número de 
escolas inspecionadas em 1995, por unidade da Fe
deração? Qual a quantidade de bolsas pagas atra
vés do SME e a quantidade de alunos glosados em 
1995, por unidade da Federação? 

2. Qual o valor da contribuição do salário-edu
cação arrecadado mensain1ente, nos exercícios de 
1994 e 1995, em URV /Real, por unidade da Federa
ção? De acordo com o art. 9"- do Decreto n2. 87.043, 
de 22 de março de 1982, qual o montante de recur
sos aplicados pelas empresas, segundo os itens a, 
b, c, d e e do referido artigo em 1995, por unidade 
da Federação? Qual a destinação dada pelo Ministé
rio à parcela de 113 dos recuiS()s do salário-educa
ção retida pelo Ministério, especificando os convê
nios assinados em 1995 com esses recursos? 

3. No ano de 1994, quantas foram as esoolas 
inspecionadas no Estado do Rio de Janeiro, e quan
tos foram os alunos glosados nas inspeções? Quais 
escolas receberam bolsas de maneira irregular, quai 
o tipo de irregularidade constatada em cada escola e 
quais empresas coiaboraram para a realização des
tas operações? O Ministério da Ed'ICaçã.o adotou 
qualquer providência em nível judicial diante de pos
síveis evidências de atitudes criminosas verificadas 
na apuração das irregularidades? As escolas envol
vidas nestas irregularidades constatadas em 1994 
continuaram a participar do Sistema de Manutenção 
de Ensino Furldamental no ano de 1995? Qual o nú
mero de bolsas que estas escolas receberam em 
1995, oriundas de recursos do salário-educação? 
Estas escolas receberam qualquer ol1ro repasse de 
recursos do Ministério Qa. EdLX:ação no ano de 1995? 

4. Quais as providências adotadas pelo Minis
tério em função dos fatos apurados pelo Tribunal de 
Contas da União relativos a auditorias realizadas no 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
em particular no Processo TC n2. 014.833/93-0? 
Quais providências o Ministério pretende adotar, ten
do em vista os indícios de ocorrência de irregularida
des em ampla escala e em diversos Estados? 

5. Quais as providências adotadas pelo Minis
tério em função dos fatos revelados pelo jornal O 
Globo, de 8 de janeiro de 1996, que apontou sus
peitas de concessão de bolsas de estudo por esco
las fantasmas ou utilizando-se de outros expedien
tes fraudulentos com o objetivo de obter recursos in-
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devidos? O Ministério jã identificou o número de bol
sas conceõldas irregularmente? Quais eséolas e 
empresas participaram do supos10 delito? Em caso 
afirmativo, qual a p1.11ição contra as escolas, as em
presas e as pessoas físicas controladoras das mes
mas? Qual o valor total evadido dos cofres p(blicos 
com eslas operações? · 

Justific:ação 
ConsiderandO" as notÍcias veiculadas no jomal 

O Globo, edições dos ãlaS 1 e 11 do corrente mês, 
a respeito de denúncias de fraude envolvendo esco
las particulares do Eslado do Rio de Janeiro, no re
cebimento de bolsas de estudo concedidas pelo 
FNDE, e a conseqüente suspensão do pagamento 
de 70 m~ bolsas àquele Estado, pelo Ministério da 
Educação. Considerando a gravidad~ do assunto 
abordado na matéria, faz-se necessário que o Minis
tro .da EducaQão, Dr. Paulo Renato de Souza, enca
minhe a esta Casa Legislativa inforrnaQões a respei
to do assunto objeto do presente Requerimento. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1996. -
Senadora Benedita da Silva. 

(A Mesa, parad~J 

REQUERIMENTO N" 19, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com fulcro no art 50, § 2" da Consti

tuição Federal e arls. 216 e 217 do Regimento Inter
no, sejani solicitadas a Sua Excelência, o Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda; as seguintes infor
mações: 

1) Queira ·Sua Excelênci:õ~ infonnar se estao 
sendo entabuladas tratalivas entre o Governo Fede
ral e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com 
fito de abertura de uma linha de crédito da olliem de 
R$180.000.000,00 (cenlo e oiten1a milhões de reais) 
em favor desse Eslado Federado, para pagamento 
de gratificação natalina, referente ao ano de 1995, 
aos servidores estaduais. Caso afirmativa a respos
ta, queira Sua Excelência confirmar se o empréstimo 
seria concedido pela Caixa Econõmica Federal e 
pelo T ésOuro Nacional, aduzindo os respectivos 
montantes repassados por aquela entidade e esse 
órgão, as condições de amortização, remuneração 
do mútuo e garantias oferecidas pelo devedor. · 

2) Queira ainda Sua Excelência informar se a 
contratação do referido empréstimo estã condiciona
da, pelo Governo Federal, ao cumprimento de melas 
de redução do quadro de servidores do Poder Exe
cutivo do Estado do Rio de Janeiro. Em sendo positi
va a resposta, queira Sua Excelência informar se foi 

firmado convênio especifico para tal fim, remetendo 
ao Senado Federal,_ se for o caso, cópia do instru
men!D. Havendo ainda ajuste entre a União e o Es
tado do Rio de Janeirg nesse sentido, digne-se Sua 
Excelência informar se foram lixados quantitativos 
de servidores por dispensar e de recursos financei
ros a economizar com redução de despesas de cus
teio. Oúrossim, informe Sua Excelência se hã critérios 
de dispensa, consideradas as reiTII.I1E!raÇÕeS percebi
das, as fu1ções exercidas e o regime juridico a que se 
sujeitam os seMdores eventualmente atingidos. 

Justificaçao 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Senhor Marceilo Alencar, anunciou no último dia 9 a 
dispensa de cerca de 20% (vinte por cento) dos ser
vidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Ja
neiro, o que corresponderia a aproximadamente 68 
mil funcionãrios públicos. Segundo a imprensa, esse 
corte de pessoal estaria vinculado a condições esta
belecidas pelo Governo Federal para socorro aos 
Estados-Membros que se encontram em dificUda
des para arcar com despesas a que se vêem ol:iiga
dos: é o que se vem convencionando chamar da pla-
no de ajuste das contas públicas. ' 

Hã indícios de que o auxmo oferecido ao Esta
do do Rio de Janeiro para quilação de suas dívidas 
referentes à gratificação natalina de 1995 está con
ãtcionado ao início da implementação dessa perver
sa racionalização da má.quina adminis!Ja,tiva. 

A grave cimensão dos números jã anunciados 
impele-nos a exigir transparência nessa negociação 
que vem sendo entabulada entre o Governo Federal 
e os Estados. A emergência das primeiras diretrizes 
para o Estado do Rio de Janeiro prenunciam o caos 
social em que essas orientações de cunho liberal 
poderão resUtar. Impõe-se, desta forma, o pleno co
nhecimenlo dos termos desse acordo entre o gover
no central e Sua Excelência, o Governador do Esta
do do Rio de Janeiro, não apenas para que se possa 
responsabillzar politicamente a quem de direito, mas 
também para que a consfitttionalidade e a legalida
de do programa a ser encetado possam ser exami
nadas. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1996. -
Senadora Benedita da Silva (PT- RJ) 

(A Mesa para decisão.) 
REQUERIMENTO W 20, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com amparo no art. 50, § 2"- da 

Conslituição da República e arts. 216 e 217 do Regi-
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men1D Interno, sejam solicitadas a Sua Excelência, o 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as .seguintes 
informações: · 

1) Queira Sua Excelência rec-;,a;.- ao Senado 
Federal cópia do convêrüo firmado em sõ>!embro de 
1995 entre o Banco Central do Brasil e o Estado do 
Rio de Janeiro, concernente ao processo de terceiri
zação da gestão do Banco do Estado do Rio de Ja-
neiro SI A - Banerj; .t 

2) Queira Sua Excelência remeter ao Senado 
Federal cópia do contrato de gestão da instituição fi.. 
nanceira estadual acima mencionada pelo Banco 
Bozano Simonsen S/A, decorrente do instrumen1D 
conveniado referido no item anterior; 

3) Queira Sua Excelência informar se o Banco 
Central do Brasil, elaborou, por ocasião da sujeição 
di reta do Banerj à sua au!Oridade, silb o. Regime de 

·Administração Temporária Especial, algum progra
ma de desligamen1D voluntãrio de pessoal Em caso 
de respos1a afirmativa, queira Sua Excelência relatar 
os termos desse programa, as metas previsras e as 
datas pe início e témlino de sua execução; 4r o programa de des!igamen1D voluntário 
anunciado pelo atual gestor do Banerj foi desenvolvi
men1D com conhecimen1D e aquiescência do Banco 
Central do Brasil? Sendo l)egativa a resposta, queira 
Sua Excelência informar se o programa do aluai 
geslor jã foi submetido à apreciação do Banco Cen
tral do Brasil, solicitando-se-lhe a remessa ao Sena
do Federal de cópia do apontado programa, caso jã 
esteja sujeito à consideração do Banco Central do 
Brasil; 

5) Queira Sua Excelência info!TI)ar como deve
rá o Banco Central do Brasil monitórar as medidas 
que pretende o atua1 gestor do Banerj adotar para 
reduzir o quadro funcional desse banco. 

Justificação 
Como se sabe, o Banco do Estado do Rio de 

Janeiro S/A - Banerj, hoje sob Regime de Adminis
tação Temporária Especial, vem sendo gerido, des
de o dia 2 do corrente mês, pelo Banco Bozano Si
monsenS/A. 

O Presidente dessa instituição anunciou, tão 
logo assumiu as funções de geslor do Banerj, que o 
saneamento dessa entidade financeira estadual pas
saria pela implementação de um programa de desfi
gamen1D voluntário de pessoal. Segundo informaçõ
es veiculadas pela imprensa, ter-se-ia como objetivo 
a redução de cerca de cinco mil trabalhadores no 
quadro de funcionários do Banerj. 

Hã, porém, contradição a esse respeito que 
precisa ser esclarecida. Divulgou-se que o atual ges-

tor adotaria, para consecução dos fins propostos, 
um programa já elaborado pelo Banco Central do 
Brasil. Fala-se, agora, que o referido programa seria 
elaborado pelo Balp> Bozano Simonsen SIA, mas 
submetido à consiclelaçã:l do Banco Central do Brasil. 

Urge que esta situação seja elucidada, pois a 
opinião pública precisa estar ciente de quem terá a 
responsabifidade de colocar em situação de desam
paro e amargura cinco mil famflias; e de quais os 
termos dessa transferência do Banerj à iniciativa pri
vada, para posteriorinenle avaliar o tratamento dado 
ao patrimônio e às finanças públicas, os il'lll3C!DS 
sociais da gestão do Banco do Estado do Rio de Ja
neiro, sob a égide do pensamento liberal, com o 
desmantelamen1D de tão importante agência de fo
mento econômico para O povo fluminense. 

Sala das Sessões. 17 de janeiro de 1996. -
Senadora Beneãrta da Silva (PT!RJ) 

(A Mesa. para Decisão.) 

REQUERIMENTO N" 21, DE 1996 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 22 e ~. 

inciso XXXIII, da Constituição Federal, artigos 216 e 
217 do Regimen1D Interno do Senado Federal, se
jam requeridas ao Exrr1! Ministro da Fazenda, Sr. 
José Serra. através do Presidente do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econõmico e Social 
{BNDES), Sr. Luiz Carias de Mendonça Barros, as 
seguintes informações e documentos: 

1 - Quais os dois consórcios vencedores do 
processo licitalório do chamado serviço A. que cor
responde à avaliação econõrnico-financeira da Com
panhia Vale do Rio Doce, e do chamado serviço 8, 
que corresponde à avaliação e definição do modelo 
de privatização? 

2- Quais as empresas que fazem parte desles 
dois consórcios que assinaram recentemente contra
tos com o gestor do programa de privatização do go
verno brasileiro- BNDES? 

3 - Qual o 1eor dos dois contratos assinados 
entre estes consórcios vencedoras e o BNDES? 

Justificação 

O presente Requerimento de Informação justifi.. 
ca-se na meãlda em que é fundamental que o Con
gresso ~!acional tenha conhecimen1D se os contralos 
assinados entre o governo brasileiro e os consórcios 
vencedores que aluarão no processo de privatização 
da Col'llJ30hia Vale do Rio Doce estão de acordo 
com o edital de licitação. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1996. -
Senador José Edtiardo Outra, PT !SE 

(A Mesa, para Decisiio.) 
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REQUERIMENTq N" 22, DE 199G 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos dos artigos 50, § 2> e 5", 

inciso XXXIII da Constillição Federal e artigo 216 do 
Regimentllntemo do Senado Federal, que sejam for
necms pelo Ministro do PJanejamen1D e Orçamento. 
Sr. José Serra. através do Secretário Geral da Secre
tária de Coordenação e Copole de Envesas Eslalais, 
Sr. Wz Fernando WelriSCh;'as segt.intes infounações: 

1 - Quais os motivos que levamm a SCÇEE a 
não liberar, até a presente da1a, o acordo colelivo 
entre a Codevasf e a Condesef, enviado a aquele or
gão no dia 1-12-95? 

· 2 -Qual a da1a prevista de sua liberação? 

JustificãÇao 

O presente requerimento de informação justili
-ca-se pelo fato de que as parleS envolvidas no pro
cesso negoéial, Codevasf e Condesef, fecharam o 
acordo colelivo no dia 17-11-95 e posteriormente, 
enviado à SCCEE no dia 1-12-95 para sua aprova
ção. Infelizmente, ainda não foi liberado o referido 
acordo, causando sérios prejuízos aos trabalhadores. 

Diante deste fato, cabe a essa secretaria escla
recer ao Senado Federal e aos trabalhadores da Co
devasf quais os procedimentos que estão sendo en
caminhados para resolver o impasse. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1996. -
Senador José Eduardo Outra, PT/SE 

(À Mesa para Decisão.) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstm) -Os reque

rimelltos ridos serão <lespa:lalos à Mesa para decii;ãl, 
nos tennos do inciso III do art 216-do Regimento Interno 
desta Casa, a partir de 15 de fevéreiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que ao final da legis
latura anterior foi arquivado, por equívoco, o Projeto 
de Lei do Senado n2 167, de 1992, apresentado 
como conclusãQ dos trabalhos reafiZados pela Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo 
Requerimento ~52, de 1992-CN, destinada a apurar 
fatos contidos nas denún::ias do Sr. Pedro Collor de 
Mello referentes às aJividades do Sr. Paulo César ca
valcante Farias, capazes de configurar ilici!Lde penaL 

Corrigindo esse equívOco, a Presidência reco
loca o Projeto de Lei do Senado n2167, de"1992, em 
tramitação, determinando o seu encaminhamento à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Volta-
se à lista de oradores. . 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva 
V. Exª dispõe de 20 minutos. 
Se desejar, V. Exª pode falar sentada 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, SP's e Srs. Senadores, gostaria de faiar, 
mais uma vez, da polêmica revisão do 1lecreto n2 
22, com o novo Decreto ri! 1. 775, do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que, como já falei reilera
das vezes, constitui-se em retrocesso na história da 
luta do povo indígena neste País. 

Ontem tive oportunidade de participar de um 
fónm que foi criado, no qual estão representadas ride
ranças indígenas e entidades de defesa dos povos in
dígenas, e que 1em como objelivo defender os interes
ses das nações indígenas, que estã> sendo terrível
mente espoliadas nos seus direitOs e conquistas. 

Nesse fórum fizemos uma discussão em que, 
além do _manifesto que foi feito hoje, com a posição 
do movimento indígena, além do prolesto que foi fei
to na Praça dos Três Poderes, foi reiterado pelos ín
dios o pedido de audiência com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso - que já havia sido feito an
teriormente por vários Senadores e Deputados. 

Esperamos que o Presidente nos receba,para 
que possamos conversar a respeito de quão nefasto 
será o Decreto ri! 1.775, assinado por Sua ExCjillên
cia recentemente. Quero dizer que quando o G!wer
no resolveu assinar esse novo decreto, na verdade 
ele cedeu a pressões de grupos que têm interesses 
nas terras indígenas. 

Nesse sentido, o dOCumento apresentado-pelo 
Instituto Socioambiental, assinado por seus mem
bros, conforme cópia que me bi entregue ontem, as
sim corno a vários outros Parlarnen1ares, com certeza 
precisa vários pontos que faço ques1ão de registrar. 

O documento diz que o Governo es1á dando 
um presente de grego para os índios, e, mais parti
cularmente, para o presidente da Funai. 

U, recentemente, numa reportagem em uma 
revista- não me recordo o nome-, que o Presidente 
teria três homens de ouro, de sua confiança. no Go
verno. Um seria o Dr. Francisco Graziano, que esta
va no Incra; o outro seria o Dr. Raul Jungmann, que 
es1á no lbama, e o terceiro seria o Sr. Mário Santilli, 
que, todo mundo sabe, pertencia ao Instituto So
cioambiental e é uma pessoa que tem compromisso 
com a questão indígena e a quem todos respeitamos, 
pela trajetória de ILJta. pela sua visã> e por ser um ho
mem que tem um posicionamento r~gado à causa 

Vejamo que o Presidente Fernando Henrique 
faz com esses três "homens de ouro• - espero que 
não faça o mesmo com o Raul Jungmann: o primeiro 
çieles foi envolvido naquele lamentável episódio do 
grampo, na questão polémica do Sivam. E sem que 
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se saiba se realmente o Dr. Graziano está ou não fa-. 
zendo um bom trabalho no que concerne à questão 
da terra - e está. com certei:a; não estou .dizendo 
isso porque ele saiu da função, eu já o havia dito -. 
ele foi envolvido nesse episódio e afastado do cargo, 
o que trouxe prejuízos para a reforma agrária E alé 
hoje o Governo não colocou ouira pessoa à altura 
para substituí-lo na função. 

O tereeiro "homem de Oúro", que é o Márcio 
SantiUi e que está na Funai- e, diga-se de passa
gem, a Funai é um abacaxi, porque não tem estrutu
ra, porque não conta com o apoio, em teiTTIOs técni
cos. de pessoal para atender a'> grandes demandas que 
ela tem de proc::: sr-. recebeu do Governo um verda
deiro presente de gnsgo: o Governo assinou um decrelo 
em que deve rever a questão das terras indígenas. 

Concordo com a posição que está expressa no 
. documento do Instituto Socioambiental, de que a de
cisão do Governo em rever o Decreto nst 22 já estava 
tomada antes da ida do Márcio Santilli para a Funai. 
Mas o que aconteceu com esse episódio foi real
mente um retrocesso e um desrespeilo às conquis
tas dos povos indígenas. 

A seguir, o documento trala dos prejuízos que 
isso acarretará - e chamo a atenção de todos os Srs. 
Parlamentares. principal mente daqueles que têm so
bre os seus Estados contenciosos referentes à 
questão indígena 

Registro uma notícia. veiculada pelo jornal Fo
lha dle S. Paulo, na sua edição do dia 13 de janeiro, 
em que uma agropecuária entrou com um pedido de 
revisão na área dos kaiowás. Eles estão pedindo 
para que as terras desses índios sejam diminuídas. 
Quero lembrar a V. Ex% que é exalamente nessa 
área, onde habita uma comunidade nômade, que 
ocorre uma grande incidência de suicídios de índios 
por falta de perspectiva. Por serem nõmades, preci
sam de uma extensão maior de terra para poder ter 
seus direitos de sobrevivência assegurados. 

Se hotNer essa revisão, mais eles serão preju
dicados e, com certeza, o índice de suicídios au
mentará. inclusive o de crianças. 

Um outro episódio acontece no Paianá. no Es
tado dos Senadores Roberto Requião e Osmar Dias. 
Está sendo feito um pedido de revisão na área indí
gena dos índios kaigangs. Estes também podem ser 
prejudicados pelo decreto. 

Vejam V. Ex~ que a "unai não tem condições 
de processar as deman:.as anteriores à revisão do 
decreto; agora, tera menos ainda, porque há uma 
avalanche de pedidos de revisão, de situações que 

· serão criadas por se rever terras que já foram de-

marcadas e homologadas. O Governo não terá con
diÇÕEÕs de atender esses pedidos. 

Quero dizer a V. Ex%, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que o Governo Fedleral deveria pensar 
que os grandes proprietários. de terra. os fazendei
ros, os donos de mineradoras, os madeireiros, letão 
excelen!es advogados para defender o seu pedido 
de revisão. No errtanto, os índios não têm esSa. mes
ma possibilidade, terão que contar com a Funai, que 
está desestrulurada e capenga Quero ver como é 
que o Governo vai assegurar o direito à justiça a es
sas populações. 

O Sr. Edison Lobao - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

A SRA. MARINA SILVA- Ouço V.~ 
O Sr. Eclison Lobão - Senadora Marina Silva, 

admiro V. Exª pela obstinação com que luta a favor 
das causas indígenas, quaisquer que sejam. Não 
sou contra os nossos índios, sou a favor, mas não 
penso rigorosamente igual a V. ~- Creio que foram 
cometidos inúmeros abusos em nome dos legítimos 
interesses dos nossos indígenas. Não vou longe, no · 
meu Estado, temos alguns municipios que lõram 
quase todos - para usar uma expressão local - "laça
dos" pela demarcação feila pela Funai a favor dos 
índios. Montes Altos é um desses municípios, que fi. 
cou quase todo por conta da reserva indígena A pri
meira tentativa de demarçação feita englobava inclu
sive a sede do município, um município antigo. E 
quantos são os índios que ali estão? Uma quantida
de ínfima t: um verdadeiro abuso o que está sendo 
feito. Não sei se V. Exª sabe quantos por cento do 
território nacional estão por conta dos nossos índios: 
mais de 1 O% de todo o território nacional está entre
gue a 250 mil índios. Na favela da Rocinha, há 300 
mil habitantes, irmãos nossos, e ninguém se condói 
deles. Ma.. os índios, 250 mil - menos do que os 
nossos irmãos que estão na favela - têm mais de 
1 O% do território nacional. t: um absurdo algo dessa 
natureza! O decreto do Ministro da Justiça, a meu 
ver, velo em muito boa hora; para promover a revi
são de quê? Do que eventualmente estiver erraáo. 
O que está errado precisa ser consertado, seja no • 
que diz respeito às reservas indígenas, seja no que 
diz respeito a qualquer outra atividade nacional. Por 
que esse é um território independente, um ilha, em 
que não se pode cogitar de fazer uma revisão sequer 
judicial? Eu, que também defendo os índios, não che
go ap ponto de entender que os ínõ10s estã:> sempre 
com a razão e que ternos que lhes entregar tudo. Em 
riome de quê? Não concordo com esse ponto de vista 
Creio que o decreto do Presidente da República está 
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absolulamente corre10 e oportmo. O Ministro foi 
convocado a vir aqui - e seguramente virá - para de
ba1er com V. Ex'l e com todos os Srs. Sena::lores, a 
fim de esclarecer o ponto de vista do Governo. 

A SRA. MARINA SILVA- Embora ÕISCOrde do 
aparte de V. Ex'l, até o agradeço, pela possibilidade 
de podermos debater. 

Entendo que V. Ex'l traz uma tese inleressante 
ao debate quando ãrz fl1(Je ninguém se condói das 
pessoas que estão nas favelas e que são em grande 
quantidade. Diz também, precisamente, que 11% do 
território nacional está destinado a 250 mil índios, o 
que daria um percentual realmente pequeno. Toda
via, V. Ex'l se esquece de uma questão fundamenlal: 
essas pessoas jã eslaVam aqui. Se não tivesse havi
do um processo de verdadeiro extermínio com o seu 
crescimento vegetativo, se tivessem- tido a possibili-

. dade - não permitimos que eles crescessem normal
mente - de 'se expandir, com certeza a cifra não se
ria ínfima, como essa que V. Ex'l citou. 

O Sr. Edison Lobao - Perdão, Senadora, ínfi
ma por se tratar de 250 mil índios em todo o territó
rio nacional. Existe um bairro aqui em Brasffia, cha
mado Ceilandia, onde hã 300 mil pessoas. 

A SRA. MARINA SILVA- V. Ex'lnão entendeu 
o que falei, vou repetir: eu disse a ínfima cifra, a 
quantidade de índios, exatamente porque houve um 
processo de verdadeiro extermínio. Realmente é 
uma população muito pequena. 

Não sei se V. Exª leu uma matéria que saiu na 
Folha de S. Paulo, onde hã um povo- crei~ que é o 
avâ canoeiro - formado apenas de 6 membros. Es
sas 6 pessoas nem têm mais conõiÇães de se repro
duzir, porque alguns jã estão· velhos demais e os 
únicos que teriam essa possibilidade são irmãos - e 
o incesto é abominado tanto na cultura deles quanto 
na nossa Portanto, é um episódio lamentável. 

Porém, a ConstitLição de 1988 asseg~~a aos po
vos indígenas o direito sobre qualquer forma de proprie
dade. E isso o Governo Federal não levou em conta 

Uma vez, a Funai fez um levantamen1o e verifi
cou que a demarcação das terras indígenas precede 
qualquer forma de suposlo proprietârio. 

Não se trata de defender a tese de que os ín
dios tomem o Brasil dos "brancos", como eles cha
mam, mas sim defender o falo de que o Brasil era 
deles- quando o País nem se chamava Brasil- e de 
que essas pessoas possam ter assegurado o seu ál
reito de sobrevivêhcia 

A própria Constituição Federal assegura que 
existem três formas de se delimitar as terras indíge
nas: a primeira refere-se aos seus territórios, o local 

oi'Kie habitam, onde consuetudinariamente - como 
cfiZ o jurista - éstá mais do que provado que ali é 1.m 

território indígena, pois ali estão os seus cemitérios, 
as suas cabanas, Ç. seu hâbitat no planeta Terra O 
sagundo anel é um espaço mais amplo: os rios onde 
pescam, seus locais sagrados. E um terceiro anel é 
a possibilidade de sobrevivência sustentável, ou 
seja, não a<fJanta querer confinar uma tribo de pes
soas nOmades num pedaço de terra, como se fosse 
um proje10 de colonização. Como elas poderão ca
çar, pescar, mudar-se sistematicamente e ter asse
gurado o seu direito de sobrev.ivência? Então, o cri
tério de avaliação para demarcação de terras indíge
nas deve levar em conta esses pressupostos. 

O Sr. Edison Lobao - Permite-me V. Ex! um 
ap~? 

A SRA. MARINA SILVA- Concederei o aparte 
a V. Ex! logo em saguida, para que não haja um deba
te paralelo. Assim me ensina o Regimento Interno. 

Nesse processo é preciso ter cautela. Concor
do com V. 8&. não podemos criar uma situação em 
que a corda arrebente do. lado do mais fraco. p de
creto do Governo cria problemas que não temos 
condições de resolver: inúmeras pessoas ~o 
com pedido de revisão, injustiças serão comêtidas, 
terras indígenas serão invadidas. O Governo come
teu um erro.gravissimo, que foi o de conceder revi
são retroativa As demarcações serão revistas. O 
Governo está criando uriía polêmica desnecessâria 
Em nenhum outro governo, essas forças conserva
dores tinham conseguido esse avanQO em detrimen
to dos interesses indígenas. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson 
Péres e, em seguida, ao Senador EcfiSOn Lobão. 

O Sr. Jeffefson Peres - Senadora Marina Sil
va, minha posição é intermediâria entre a de V. Exª 
e a do Senador Edison Lobão. Concordo inteiramen
te com V. Ex"< o espaQO necessârio para que uma 
comunidade indígena sobreviva, _preservando seus 
costumes e sua cultura, é mwa maior do que o es
paQO nec e ss árto para a sobrevivência de um não-ín
dio. Como V. Exª acaba de mencionar, são precisos 
três círculos concêntricos para que a comunidade in
dígena possa sobreviver. Se o branco precisa de um 
hectare, o índio precisarâ certamente de 10, 20-ou 
30 hectares. Quanto a isso, a nossa concordância é 
total. Quanto ao decreto de revisão, Senadora Mari
na Silva, discordo um pouco de V. Exª. Talvez a re
troalividade seja um erro, na medida em que vai per
mitir a revisão de demarcações antigas, prejudican
do seriamente comunidades indígenas que jâ se am
pliara:n. O principio do contraditório faz parte do Es-
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!ado de Direilo. É incrível o que vinha acontecendo. 
Ouvi uma exposição do Ministro da Justiça há seis 
meses, aql.i no Senado Federal e fiquei estarrecido. 
Antes a Funai agia como queria, demarcava, e as 
partes interessadas não eram chamadas para se 
pronunciar e contestar aquilo. Quando me refiro a 
partes prejudicadas, não penso em grandes fazen
deiros. em goleiros, em pessoas que tenham se es
tabelecido inclusive de forma :tlegaf: penso nos pos
seiros humildes que estão ali há gerações. É o caso 
dos ticunas do Alto Solimões, nação indígena que se 
espalha por muitos quílõmeiros quadrados, mescla
da com comunidade de caboclos que ali estão há 
três, quatro, cinco ou mais gerações, desde o esta
belecimento dos primitivos imigrantes nordestinos 
que foram para lá durante o ciclo da lxma::ha V. EX!- há 
de concorda" comigo: fazer Lma déinarcação nessa 

· área que ci!ei sem que esses posseiros, esses mora:lo
res, legítimos ~ do local, sejam o!Nidos e pos
sam contestá-la, isso nã:> me pa-ece correiO nem jusiD. 

A SRA. MARINA SILVA - Agradeço-lhe o 
aparte, Senador Jefferson Péres. Fico feliz em ver 
que V. EX!- tenta o caminho do meio. É serJllre ÍflllOI"
tante busca mos àtemaivas. Mas, no momenlo que se 
esboça. delle-se tentar fazer com que o Governo reveja 
sua posição, pelo menos em legi&na defesa oo i lia : 
dosírdos. 

Sempre que o Governo brasileiro trata dessa 
polêmica questão é sempre para sLi:ltrair os terriló
rios indígena.S; nunca se tem notícia de algo que foi 
feito no sentido de aumentá-los. A decisão é sempre 
no sentido de subtraí-los, em detrimento, é claro, 
dos interesses indígenas e cedenqo a pressões lo
cais. V. Exª sabe que existe um grupo de pressão 
que defende os interesses de "x" ou "y". No meu 
Estado, graças a Deus, a demarcação de terras indí
genas é mais ou menos tranqUila O Acre é conside
rado um dos Estados da Federação em que a proble
rnâtica indígena tem um encaminhamento mais ou 
menos !dequado. 

Não é fácil, como ãosse V. Exª, resolver questõ
es conflituosas, principalmente quando estão envol
vidas pessoas humildes, caboclos, seringueiros. No 
Acre, graças a Deus, conseguimos pôr termo a essa 
questão. O nosso Estado tem uma tradição de luta 
em defesa da floresla. Lá se fez uma afiança entre 
·os povos da floresta, entre seringueiros e índios, e 
essa afiança resolveu esse tipo de conflito. 

Com certeza, os in1eressados na revisão não são 
os caboclos. Quem entra com pecfldo no Ministério da 
Justiça são exatamente as empresas de mineração, os 
grandes madeireiros, os grandes latifundiários. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) (Faz soar a 
ca~nha) 

A SRA. MARINA SILVA -Já estou concluindo, 
Sr. Presidente. • 

Sempre ~ho dito aqui que o Acre tem o "privi
légio" de ter o quínto maior proprietário do Brasil: ele 
tem 2 rrulhões de hectares de terra Nunca alguém 
procurou saber de onde ele tirou essa terra. Aliás, é 
contestado aquele que fala contra É como se isso 
fosse sagrado. Sabemos que ele não tem titulação 
nenhuma Ele atê era o representante da Receita 
Federal e não pagava o imposto dessa terra, de que 
se apropriou indevidamente. Nunca houve contest
ação com relação a isso. Entretanto, quando se trata 
de terra indígena, sempre âJZem que é grande de
mais, que os índios não têm o que fazer, que é um 

· absurdo a madeira e o minério ficarem ali. 
Gostaria de lenilrar que as terras dos índios 

não podem ser demarcadas comó as terras do bran
co. Para mim é indiferente viver aqui ou ali. É claro 
que vou sempre amar mais a colocação ou a colônia 
em que nasci, mas posso muito bem morar em uma 
colocação ou seringal ao lado. A comunidade indíge
na tem uma relação cultural com a terra; eles a valo
rizam como território seu. É isso que a Funai tem le
vado em consideração e que o Governo ignora 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - A Mesa in
forma a V. Exª, Senadora Marina Silva, que seu tem
po já esgotou hã dois minutos, e hã uma lista de bra
dares. Por isso, pedimos a co01)reensão de V. Exª 

A SRA. MARINA SILVA- Serei compreensiva· 
e alé agradeço a tllerân:::ia da Mesa. mas gostaria de con
ceder o aparte a:> eninente Sena;lor Bernardo CáxaL 

O Sr. Bernardo cabra! - Eminente Senadora 
Marina Silva, sei que V. Ex!' não precisa de ajuda, 
mas gostaria de levar-lhe um adminículo. O art. 231 

- da Constituição declara: "São reconhecidos aos ín
dios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os cireitos originãrios sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competin
do à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. • Esse é o caput do artigo. Os 
parágrafos desdobram esse direito. O§ 1"- dispõe: 
"São terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios as por eles habitadas em caráter permanente 
( ... )." O § 2" diz: "As terras tradicionalmente ocu
padas pelos índios destinam-se a sua posse per
manente ( ••• )". O§ 4º- diz: "As terras de que trata 
este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.• Senadora Ma
rina Silva, desejava apenas manifestar-lhe minha 
solidariedade. 
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A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex&, 
pessoa que conhece a Constituição, pela Colabora
ção que dã ao meu pronunciamenlo. 

Concluo, Sr. Presidente, reiterando que real
mente hã um retrocesso na demarcação das terras. 
Na revisão do Decreto n2 22. o Governo desrespeita 
a Constituição, na forma como coloca o próprio Se
nador Bernardo Cabral, e ainda enfrenta um proble
ma do ponto de visla ~ O Ministro Jobim, quan
do advogado, defençleu a tese que hoje propõe 
corno Ministro e perdeu no Supremo. Agoia como 
Ministro, está fazendo aquilo que não lhe foi possível 
fazer como advogado de uma parte requerente de 
revisão de terra indígena. 

Trago esse fato aqui, porque o considero da 
maior gravidade. As pessoas ligadas ao movimento 
indígena devem ter algum tipo de ação. Eslamos es

. tudando o peãtdo de inconstitucionalidade, porque o 
Governo está desrespeitando a Constituição Fede
ral. O princípio do contraditório, Senador Jefferson 
Péres, jã era possível em uma ação paralela e não 
dentro do próprio processo, como o Governo agora 
abre urna brecha para que ocorra. 

Durante o discurso ela Sta Marina Sil
va, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira ela presidéticia. que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, ~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa ii
forma ao Plenário que a Senadora Marina Silva falou 
sentada com o consentimento da Mesa. na forma do 
art 21 do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador cartos 
Patrocínio. . · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES- Sr. 
Presidente, com sua licença. peço a palavra para 
um comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex'-, para uma comunicação inadiável, 
que ãJSporã de cinco minutos. 

O SR. ·ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL -BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, evidentemente cada Senador tem uma ma
neira de encarar os falos, até mesmo de preservar a 
honra e a dignidade do Senado. Uns pensam de 
uma maneira; outros, de outra. · 

Entretanto, a mim cabe, nesta hora, ãzer que o 
Senador Pedro Simon tem o mau hãbito de aprovei
tar a ausência dos seus Colegas para fazer comen
tários, nem sempre lisonjeiros, a reSpeito deles. A 
meu respeito já o fez por duas vezes. Hoje, inclusi-

ve, em um aparte que lhe concedeu o nobre Sena
dor Sebastião Rocha. 

Deveria dizer o qtJe pensa o Senador Pedro Si
mon, mas o fazendo na ausência do Senador, iria 
cometer o mesmo Pécado que S. Ex"' geralmente co
mete. 

Enlão, espero a oportunidade em que S. Exi! 
estiver em Plenário, hoje ou em qualquer dia, para 
então travar o debate que S. Exi! bem mere1:(). Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

·O SR. CARLOS PATROCINIO (P.FL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, inscrevi-me 
para tecer alguns comentários a respeito do decre1o 
presidencial que permite o uso de gás natural nos 
veículos que especifiC?-

Gostaria de ãrzer da pouca vontade desta 
Casa em analisar os projetas dos seus Parlamenta
res. Basicamente ficamos aprovando e apreciando 
os projetas oriundos do Executivo. Mas deixarei 
esse tema para um outro pronunciamento. que fÍiÍrei. · 

Tendo em vista notícias veiculadas na i""ren
sa escrita, falada e televisada sobre os vetos àpos
tos pelo Presidente da Repl.tllica à lei que institui o 
pfanejarnento famUiar em nosso País, gostaria de la
mentar que Sua Excelênqia o tenha feito. Sua Exce
lência vetou quatro artigos - não conheço todos -. 
dentre eles um dos mais impo~; des1igurando 
assün totalmente o projeto de lei, que foi exaustiva
mente debatido com vários segmentos da socieda
de, não só com as chamadas sociedades feministas, 
mas com todas as mutneres do Pais. inclusive com 
a Igreja. Quando fui Relator da CPMI que estudou a 
queslão da estenlização em massa em nosso Pais, 
tivemos oportunidade de ouvir o então Presidente da 
CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida. 

Sr. Presidente, o que se pretendia com esse 
projeto de lei ou com essa lei seria justamente dimi
nuir o número de esterilizações em nosso País. O 
projeto é bem claro, estabelece as condições em 
que a mJher, ou o homem, ou o casai possa, volun
tarianíente, se autodeterminar a respeito da sua von
tade, ou seja, se pretende fazer esterilização ou não. 
O que se pretendeu foi principalmente a instrução, a 
instalação ou a reativação do PAISM - Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher -. que já foi 
criado há mais de urna década, mas que, infelizmen
te, não saiu do papel. 

Sr. Presidente, há algumas incongruências 
nesse velo. O Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, 
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está colocando a rede pública à disposição daquelas 
mulheres que querem se esterilizar. Existe uma lei 
municipal na cidade de São Paulo que tambéri1 abre 
as portas dos hospitais para que as mulheres pos
sam se esterilizar, de acordo com sua vontade, sem 
coerção ou indução e dentro das normas estabelecidas. 

O Presidente, infelizmente, velou o artigo mais . 
importante do Projelo de Lei do Planejamento Fami
üar em nosso País. Esse projelb foi frulo de um tra
balho exaustivo desde 1991, onde o projeto do emi
nente Deputado Eduardo Jorge foi apensado a sete 
ou oito projetos de lei, inclusive aquele que foi resul
tado da CPMI que analisou a esterilização em mas
saem nosso País. 

Gostaríamos dé dizer que existe esta incon
gruência: enquanto o Ministro Jatene está abrindo a 
rede pCtllica para que as mulhereS"'ou os homens 

· possam se esterilizar - igualmente exiSte uma lei 
municipal qUe nós não temos -. a esterilização conti
tlua sendo crime em nosso País, conforme previslo 
no Código Penal Brasileiro: é crime de lesão corpo
ral com ,perda de função. Justamente o que quería
IJlOS era ilcabar com isso, oferec;er às mulheres os 
mélodos cientificamente comprovados que permitam 
que elas não se esterilizem, porque uma esteriliza
ção, que é uma cirurgia, quase sempre acarreta ou
tra cirurgia por aderência ou outras palologias afins. 

Portanto, gostaria de lamentar que, enquanlo o 
mundo já está discutindo o problema de controle da 
natalidade e do aborto, o Presidente tenha vetado o 
artigo principal do Projelo de Planejamenlo Familiar. 
Não sei por influência de quem, porque o parecer do 
Ministério da Saúde foi favorável; parf!Ce-me que foi 
a área jurídica que deu parecer contrlírio, porque tra
tar-se-ia de uma questão de lesão corporal ou de 
mutilação. Não vejo nenhuma mutilação nisso, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Se uma pessoa 
retirar uma vesícula uma parte do estômago porque 
tem uma patologia isso não significa mublação; é 
por questão de saúde. Da mesma fonna, muilas mu
lheres que não podem engravidar, ou não querem, 
ou que têm problemas de saúde física ou psíquica, 
teriam ampla oportunidade, porque existem mais de 
dez mélodos cientificamente comprovados, a que 
elas teriam acesso e principal mente informação. O 
que se vê no País hoje é a esterilização de crianças 
de 15, 16, 17 anos. O Congresso exauriu toda dis
cussão com todos os segmenlos interessados, como 
a OAB e as mulheres do nosso País. 

Portanto, Sr. Preside,te, parece que teremos 
que reviver um grande dia do Congresso Nacional, 
quando, na questão do crédito agrícola, foi denuba-

do o velo presidencial. Gostaria de conclarnar os 
nossos Pares para que derrubemos também esse 
veto. 

O Sr. Bernardo cabra! - Pemnite-me V. Ex2 
um aparte, nobre senador Carlos Patrocínio? 

O SR. CARI.OS PA TROCiNIO- Ouço o aparte 
do eminente Senador Bernardo cabral. 

O Sr. Bernardo cabral - Senador Carlos Pa
trocinio, ninguém melhor do que V. Ex", na qualida
de de médico, para abordar o assunlo. Quero, de 
logo, dizer-lhe que V. 'E# tem o meu apoio: votarei 
pela dembada do velo. Entendo que o Presidente 
da República foi mal-assessorado neste tema V. 
E# faz parte de uma região, e eu, de outra, que 
abrange a Amazônia Ioda. Ambos sabemos da fúria 
que, há algum tempo, havia contra as ml.iheres nes
sas regiões. Na hora em que vem um projelo que 
disciplina a matéria com seriedade, distante de qual
quer conotação polítiCOi)arlidária é realmente dolo
roso verificar-se que o Presidente comete um equí
voco, que precisa ser reparado através da dem.ba
da do _veto. Apenas quis interrompê-lo pàra dizer do 
meu apoio ao discurso de V. EF-. Na hora da vota-

-ção, por igual, 1ambém terei essa posição. .. 
O SR. CARLOS PATROC!NIO- Agradeço pe

nhoradamente a participação do eminente Senador 
Bernardo Cabral, que tarrilém conhece a matéria 
sabe que ela não tem qualquer conotação política, 
apenas trata-se de evoluir. Não podemos deixar que 
os médicos sejam criminosos, porque há bem pouco 
tempo sabíamos que o jogo do bicho era uma con
travenção penal, todos sabiam os nomes dos bichei
ros. o endereço, a caixa postal, o fax, .o telefone, as 
escolas de samba e os clubes a que eles pertenciam 
e financiavam, mas isso sempre foi assim; de repen
te uma juíza resolveu prender todos eles. 

Espero que isso não aconteça com os médi
cos, porque eles continuarão a esterilizar. Hoje a es
tatistica é de que mais de 27% de Iodas as rmJheres 
em idade reprodutiva entre 15 e 49 anos, jâ estão 
esterilizadas. 

Creio que o que pretendíamos era diminuir a 
sangria dos cofres pCblicos, do Ministério da Saúde, 
que está de pires na mão pedindo o CMF. 

A S~ EmRia Fernandes - Pemnite-me V. Ex2 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo o 
aparte, com muita honra, eminente Senadora Emília 
Fernandes. 

A Sr"- Emília Fernandes - Gostaria de inicial
mente cumprimentá-lo pelo tema que aborda Ape
sar de não ter ouvido o pronunciamento de V. Exª 
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desde o início, o tema abordado . é, sem dúvida, o 
ex~o vivo da preocupação desta Casa. especial
mente de V. Ex'! que é ligado à área da saúde. Por
tanto, é um assunto que precisa ser ouvido com mU
ta atenção, desde que muitas vezes detenninadas 
pessoas e até mesmo parlamentares entendem que 
como es1á mais diretamente 6gado às questões da 
mulher que os pariamenlanes nonnalmente dele não 
partícipam, não o priorizaril, não o valorizam. O pro
nunciamen1o de V. Exi' demonstra que há mui!Ds 
parlamenlareS, sim, p~os com queslOes di
retamenle relacionadas com os cidadãos, sejam 
eles homens ou muheres. Somo-me realmente ao 
seu pensamento e ao do Senador Bernardo Cabral, 
porque entendemos que houve um equívoco por 
parte do Presidente da República Sua Excelência, 
com a filosofia de vida, com a sua tmjetqria política, 
·democrática, voltada às questões sociais deste País, 
precisa urgenternel)fe colocar na sua agenda tam
bém a revisão desses vetos. É por isso que nos so
mamos àqueles que estão clamando para que nesta 
casa, onde se conslruiu a possibilidade de se fazer 
aquele controle da natalidade, não aquele que já 
está sendo feilo, às vezes, impondo decisões, mas a 
partir de um plaQejamento farru1iar de decisão coleti
va, de homem e mulher, busquemos minimizar os 
problemas sociais que existem neste País, onde mi
lhares de crianças são jogadas ao mundo sem a 
atenção que merecem, e a pena6dade que é impos
ta às rruheres, principalmente às menos esclareci
das, àquelas com menos condições de deciãll' sobre 
a sua vida Dessa forma, entendemos que, a partir 
desse apelo coletivo que está sendo feiiD - há um 
clamor da sociedade como umiodo - já que o Presi
dente velou, talvez assessorado de forma equivoca
da, que pelo menos o parlamento corrija isso. É im
portante que todos os parlamentares estejam aten
tos a esss questão, porque esses ve!os não podem 
ser mantidos. Temos que, cada vez maís, avançar 
no compromiSso público com a saúde da popula
ção deste País. Vemos, a todo momento, através 
dos meios de comunicação, a desatenção e as 
condições indignas, pelas quais a populção passa 
diante do problema saúde. Concluindo, gostaria de 
cumprimentá-lo pelo terna que aborda, dizendo 
que ainda temos tempo, a partir dessa reflexão, 
desse debate amplo com a sociedade, mesmo por
que o próprio Ministério da Saúde trabalhou con
juntamente na elaboração desse projeto e tinha 
demonstrado o apoio. Ainda hã tempo, Senador, 
mas cumprimento-o pela maneira clara e objetiva 
de abordar esse tema 

O SR. CARLOS PATROCINIO - Agradeço a 
participação de V. Ex*, que fez até um protesto em 
nome das mulheres. 

Creio, nobre ~nadara, que exisla· a ãiScrimi
nação daqueles assuntos que dizem respeiiD às mu
lheres e devemos acabar com isso. V. Exi- tem toda 
razão. 

Tenho certeza de que o movimento de mulhe
res, não só do Congresso Nacional, mas do País, 
haverâ de fazer com que caia esse veto do Presi
denle da Rep(blica 

A S~ Marina Silva - Permite-me V. Exi- um 
aparte, nobre Senador Carlos Patrocínio? 

O SR. CARLOS PATROCINIO - Concedo, 
com muita honra, o aparte à nobre Senadora Marina 
Silva 

A Sr"- Marina Silva - Faço minhas as palavras 
da Senadora Emma Fernandes, no que se refere ao 
proniA'lCiamento de V. Exi', e fico feliz, porque v. Exi
tem-se colocado com muita veemência em favor de 
causas que dizem respeito à luta da mulher. Quero 
dizer, tarnbém;que a proposta, da forma como..havia 
sido acordada e aprovada, estava coerente eom o 
Plano Integrado de Apoio à Saúde da Mulf)er, o 
PAISM. ·Não havia nenhuma aberração naquele pro
jeto. O que estâ acontecendo é que ou o Presidente 
foi mal assessorado, ou estamos querendo fazer a 
política do avestruz, porque quando não se quer que 
as coisas aconteçam é só não se ter critério algum, 
porque elas estão acontecendo. Eu mesma tive a 
possibilidade, ainda em 1994, de fazer um flagrante 
na maternidade do meu Eslaclo. Encontrei, em um 
quarto da maternidade, seis meninas, na faixa de 16 
a 25 anos, prontas para fazer laqueadura de tronr 
pas patrocinada por um Deputado Estadual. 

O .SR. CARLOS PATRociNJO -Isso é 1.111 crime! 
A S~ Marina Silva - Os médicos, trabalhando 

articuladamente cilm o Deputado. estavam fazendo 
isso de forma generalizada Não existe lei que faça 
nenhum tipo de punição a essa prática abominâvel e 
o Governo faz de conta que isso não estâ aconte
cendo. Pelo menos na forma como foi encaminhado 
o projeto, existem critérios, exíste um acompanha
men1o médico, exíste a orientação para que o casal 
assim o faça de acordo com as suas convicções. 
Não é uma imposição; pelo contrârio, é um processo 
também educativo. Mas da forma como vem sendo 
feito é que nos faz pensar que ou estamos tendo 
uma relação hipócrita, no sentido de não querermos 
perceber. fazendo de conta que esses fatos não 
existem, e exístem, ou teríamos que regulamentar 
da forma adequada Tenho um posicionamento, até 
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por questão de consciência. de não defender a tese 
de legaf~Z<~ção do abono, mas; .. 

O SR. CARLOS. PATROCÍNIO - Também eu 
penso assim. 

A Sr"- Marina Silva - .•• sou favorável às for
mas de prevenção, no que se refere à questão de 
métodos anticoncepcionais, desde que adequada
mente utilizados. A laqueadura é urna das formas 
e tem que ser feita adequadalhente. Deve ser res
_peitada urna série de questões que inclusive se re
fere à saúde das mulheres, porque muitas não po
dem fazer por problemas hormonais, por falta in
clusive de orientação. Urna adolescente,. por· 
exemplo, não pode jamais fazer urna laqueadura 
de trompas porque é um processo irreversível e 
depois ela pode vir a querer refazer sua vida, ter 
outros filhos·- sei o quanto isto é pt'Oblemático na 
·vida de uma mulher, na vida de urna liessoa No 
Projeto, terfamos pelo menos urna base concreta 
e até mesmo do ponto de vista de apoio para que 
as mulheres pudessem fazer essa opção, discuti
rem a forma como fariam essa laqueadura. Da for
ma como o Governo está fazendo é um retrocesso 
que não ajuda Acredito que o Presidente deva se 
sensibilizar com os protestos tanto do movimento 
das mulheres quanto daqueles Srs. Pariamentares 
que gostariam de põr termo a esta forma duvidosa 
como são feitas, clandestina e ilegalmente, as la
queaduras de trompas. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO -Agradeço a 
intervenção da nobre Senadora Marina Silva, que 
conhece o problema de per1D, principalmente nas re
giões inóspitas do Norte e Nordeste. do Pais, onde 
esses crimes são cometidos, criançaS são estenliza
das a pedido de polfticos. TIVemos o caso de um po
lítico que teve o seu diploma cassado porq~:~e, na 
época da eleição, patrocinava laqueadura sem olhar 
os critérios existentes. E justamente isso, nobre Se
nadora Marina da Silva, V. Exª aborda um ponto 
muito importante, que é o arrependimento. Muitas 
mulheres que se submetem ao processo de estenli
zação, ainda novas- 40% delas, e isso está compro
vado através de estatísticas e pe§Quisas - posterior
mente, gostariam de ter outro filho, quando encon
tram outro companheiro. E isto ocorre principalmen
te hoje, na vida modema, quando a mulher tem que 
programar melhor a sua <-exua!idade. 

O Sr. Ade mi r An.;;:ade - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -·Pois não. 
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª, nobre 
Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Senador Carlos Pa
trocínio, eu gostaria de me somar às preoCupações 
de V. ExJ.. Embora possa ser tora da lei, em qual
quer clínica partiCIJI!r deste Pais fazem-se opera~ 
es de vasectomia e de laqueadura Não vejo nenhu
ma fiscalização com respeito a esses procedimen
tos. Não sei se o veto do Presidente da Rep(b!ica foi 
por questão de princípio ou se por que essas opera
ções seriam feitas gratLitamente, por meio do SUS. 
Portanto, não sei se a sua preocupação foi por prin
cípio ou econômica. Entretanto, gostaria de fazer, 
nesta oportunidade em que o aparteio, um apelo à 
Presidência da Casa Houve uma reação imensa a 
esse veto, e a Constitl.ição ãz que os ve1os devem 
ser votados com 30 dias. Espero que não se pas
sem um ou dois anos para que tenhamos oportuni
dade de votar essa questão e dern:bar o velo do 
Presidente da República, para manter a lei que foi 
tão bem discutida nesta casa. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO- Eminente Se
nador Ademir Andrade, é mui1D importante o aparte 
de V. E#. Gostaríamos também de sensibiHzar o. 
Presidente desta Casa, a Mesa Oire!Ora, para que 
coloquem:Js, em tempo hti, essa naéria paaserStb
melila à ap1~ do Congresso .Na:ional. Tenho cer
teza de que, pela 'VOI lime popWr" e pelas pressões que 
o Corgresso haverá de sofrer, esse velo será dernbaà:l. 

Nada tenho contra o Presidente da República, 
talvez Sua Excelência teiiha sido mal assessorado. 
Posso afirmar. com toda a convicção, que Sua Exce
lência não escutou [)!!. Ruth Cardoso, porque certa
mente ela teria uma opinião contrária àquilo que lhe 
foi passado pela assessoria jurídica. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senàdor Carlos Pa
trocínio, permite-me V. Ex'l um aparte?_ 

O SR. CARLOs PATROCiNIO - Concedo o 
aparte a V. E# 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Carlos Pa
trocínio, gostaria de cumprimentá-lo e solidarizar
me com o pronunciamento de V. Exª. Avalio que o 
Presidente da República, nesse caso, não consi
derou ó profundo debate havido no Congresso Na
cional sobre essa matéria Ainda ontem, o Ministro 
Adib Jatene informou à Deputada Marta Supºcy 
que, nesse caso, houve um-erro no que diz respei
to ao veto presidencial, e avalio que estão sendo 
criadas as condições para a derrubada desse veto. 
Cumprimento a V. E#, que tem conhecimenlll do as
sunto, como médico, e estou de a:ordo com as diversas 
intervenções qoe jã . assinalaram o porquê do sistema 
pltllico de saú:le dar esse ãlfeitc, sobretudo, às mulhe
res, no Brasil. 
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O SR. CARLOS PATROCINIO - Agradeço o 
aparte do eminente Senador Eduardo Suplicy. como 
SElll1lfl!, mt.ilo bem informado,. adiantando que o 
próprio Ministro da SaLde. Adib Jatene, já está reco
nhecendo que houve falia de orientação. S. ~ já. 
eslava. inclusive, abrindo a rede do SUS para que 
as mulheres pudessem ter orientação e, se quises
sem. dentro dos parãmetros que eslabelece o Minis
tério, também fazer a suailaquead!Xa. 

Creio que o Presidente haverá de rever isso, 
pois é uma queslão de bom-senso. Não sei que in
fluência sofreu, se apenas da assessoria jurídica ou 
se de alguma instituição religioSa. Se houve urna 
conversão, esta foi muito rápida 

Portanto, conc:tamo aos nobres pares desta 
Casa para que dernmemos o veto do Senhor Presi
dente da República, se é que esta-Casa ainda tem 

· condições de derrubar um veto. 
MuiiD 'obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma explicação pessoal. na forma do 
Regimento, tendo sido citado no plenário, esta tarde, 
pelo Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. E# 
a palavra. por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para urna 
explica;:ão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sris e Srs. Senadores. não estava nesta Casa quando 
o Senador Pedro Simon ocupou a tribuna nesta tarde. 

Pedi agora que me fossem entregues as notas 
taquigráficas sobre a sua referência a meu respeito. 
Essas notas taquigrálicas dizem o seguinte: 

"De repente vejo,. aqui, o nosso queri
do Samey querendo n'ledidas judiciais. José 
Samey, Presidente da Arena que estava 
aqui quando fecharam o Congresso, que es
tava aqui quando votaram o Al-5, que esta
va aqui sempre, o Senhor Samey se transfor
ma num defensor do Congresso Nacional". 

Sr. Presidente, eu desejo dizer ao Senador Pe
dro Simon, talvez - pela precipitação com que usou 
a tribuna - não tenha assistido à sessão de ontem do 
Senado Federal. Quatro Senadores solicitaram à 
Mesa providências, face à agressão que se verifica
ra na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, contra o Senado e contra a honorabilidade 
e integridade dos Srs. Senadores. 

Diz o ait. 48, do Regimento Interno, em seu in
ciso 11, que: 'compete ao Presidente desta Casa ve
lar pelo respeito às prerrogativas do Senado. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a Resolução n" 
40,de 1995,,V()tadaporestaCasaem 23 de agosto de 

1995, também com a presença e participação do Se
nador Pedro Simon, d'IZ em seu art 12., o seglinte: 

• A Mesa Diretora d'ISporá do apoio da 
Procuradoàa Parlamentar, cuja finalidade é 
a de promover, em colaboração com ela e 
por sua determinação, a defesa perante a 
sociedade, do Senado, de suas funções ins
titucionais e de seus órgãos integrantes, 
quando atingidos em sua honra ou imagem, 
em razão do exercício do mandato. • 

Agi, Sr. Presidente. dentro do estrito limite das 
minhas funções. Se não tivesse agido assim. estaria 
sendo relapso quanto às atribuições e à confiança 
que me foram delegadas pelo Senado Federal. 

Tenho o dever maior de todOs, por delegação 
de .todos, de ser o defensor do Senado, desta Insti
tuição e, também, da imagem dos Srs. Senadores. 

O que comuniquei ao Plenário é que tinha me 
reunido com o Corregedor da casa, e também que, 
na forma eslabelecida na Resolução n2. 40, de 1995, 
tomaria as providências necessárias. Até disse quais 
eram elas: uma representação ao Procurador-E!eral 
da Rep(ibfica, COITlUili;ando os falos. O Procua:lor.Geral 
da Rep(blica, enlã:l, se os considerar aime, na fo~ da 
lei, eu:aninhará o poc: s õl, devila'nenle, à JustiÇa. S. 
Ex"o é quem vai jt.igarse o falo constitui ou rê:! crime. 

Acbo que essa era a exPlicação que teria a dar 
ao Senador Pedro Simon, mais do que à casa. por
que os falos que S. Ex" relatou não são exatarnente 
os que aqui se verificaram. 

O nobre Senador Pedro Simon cometeu, tam
bém, uma outra inverdade. Corno já se passaram al
guns anos, talvez seja necessário relembrar à Casa 

S. Ex" diz que eu eslava aqui quando votaram 
o Al-5. Quero dizer, Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Se
nadores. que era eu Governador do Estado do Ma
ranhão quando foi editado o AI-5.-Naquele momen
to, tive, não digo a coragem, mas tive a disposição, 
como homem pLtllico, achei que era do meu dever, 
passar um telegrama cio Presidente da República 
não concordando com o Al-5. 

Procurei recuperar, dos jornais, esta infonna
ção. Não consegui. Mas foi pubriCada, nos jornais da 
época, posição pela qual, em alguns momentos, fui 
até tido como passível de receber alguma punição, 
por esta minha posição. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, devo tam
bém dizer aos Senadores que não me conhecem, 
que tenho 40 anos dentro desta Casa Quando aqui 
cheguei, participava da Bancada da UDN. O meu Uder, 
Deputado Carlos Ucerda. pregou um regime de exce
çã:l de dois anos. Era eu mentlro da Bancada e tive a 
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coragem de díscOidar dela, dizendo, ptblicamelte, 
ser contra o meu Líder, pela posÇão CJJe totr.,v-,_. 

Em 1961, quando alguns deputados. inefus.'ve 
do· Rio Grande do Sul, pregamm o fechamento do 
Congresso Nacional, a minha palavra contrária a isto 
levantou-se nesta Casa Devo lembrar também que, 
quando da renúncia do Presidente Jãnio Quadros •. 
os três Ministros militares elaboraram documento 
que considerei ameaçador ago Congresso Nacional. 
O Deputado Adaulo Cardoso entrou no plenário da 
Câmara com tal documento na mão, pedindo, o que 
era de certo modo uma providência Quixotesca, a 
prisão dos ministros militares. Um dos que participa
vam da idéia com o Deputado Aclauto Cardoso era o 
então jovem Deputado José Samey. 

Ao contrário de ter votado o Al-5, fui eu, nesta 
Casa. o relator da emenda constit!Donal que aca-

. bou com o Al-5. Portanto, nunca ninguém pôde en
contrar urna palavra minha. em qualquer mornenlo 
da minha vida pública, que eu tenha dito com o obje
livo de censurar a existência do Congresso Nacional 
ou apoiar qualquer medida contra esta Casa É um 
desafio que faço. que se encontre essa palavra Até 
posso dizer que muitas vezes me arrependo de coi
sas que não fiz, e que muitas veZes me arrependo 
de coisas que fiz. Mas, neste caso, o aparte do Se
nador Pedro Simon foi inverídico e injusto. Os dois 
falos que S. ~aqui relaciona não são verdadeiros. 

O Senador me conhece, e foi Ministro de Esta
do durante o tempo em que eu era Presidente da 
República. Se S. E# achava que eu tinha essas 
qualidades, não deveria, um dia sequer, trabalhar 
comigo. Um dia sequer! S. E# me deve , agora, pe
rante o Senado Federal, os mesmos:geslos de con
sideração e amizade demonstrados em outros mo
mentos de sua vida Todos os momentos em que 
estive com S. ~foram das melhores relações pos
síveis.Eu não merecia a agressão que me fez, pe
rante esta Casa. porque nada mais fiz do que defen
der, de acordo com a del~ção do Plenário, ·aquilo 
que o Plenário deseja do Presidente desta Casa: a 
defesa da honra dos Senadores e o zelo do prestigio 
do Senado Federal. Muito obrigado. · 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Concedo a pa
lavra ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Nobre Senador Pedro Simon, v. Ex" deseja falar? 
Posso ceder o meu tempo a V. E# 

O Sr. Pedro Simon - Senador Antonio Carlos 
Valadares, como cheguei agora ao plenário, vou pe
dir as notas taquigráfJCaS para depois responder. 
Não poderia responder algo que não ouvi. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP
SE. Pronuncia o seguinte disctno. Sem revisào do 
orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, a"l

tes de entrar no assunto que motivou a minha inscri
ção na tarde de hÕje, gostaria de dar o meu depoi
mento sobre a lisura do comportamento ético que 
sempre teve o Senador José Samey. não só no con
vívio com os políticos brasileiros. notadamente com 
Antonio Garios Valadares. Juntos trabalhamos - eu 
como Governador e S. E# como Presidente da Re
pública - pelo desenvolvimento do meu Estado. 
Pude. em várias ocasiões, atestar perante o meu 
povo os benefícios e o aé:endrado amor que teve 
José Samey para com o Nordeste. notadamente 
para com o meu Estado. Se algum desenvoMmento 
conseguimos no menor Estado da Federação brasi
leira, inuito devemos à nobreza de caráter, ao espíri
to administrativo e, acima de tudo, ao corqlrOmeti
mento de S. ~ para com o desenvolvimento da 
nossa região. 

Queria dar este depoimento e prestar a minha 
inteira solidariedade a este grande amigo do Nor
deste do Brasil que é José Samey. 

Tenho certeza absoluta de que se o Senador 
Pedro Simon, que é um homem da melhor quafdica
ção política, disse algo nesta Casa contra o Presi
dente José Sarney ou contra o Senador Antonio Car-

. · los Magalhães. com suas próprias palavras. S. Ex" 
fará a devida justificativa, ·porque sabemos que o Se
nador Pedro SimOn é um homem que também stJ01lre 
dignifX:ou esta Casa pelo seu comportamenlo politico 
no Rio Grande do Sui e~ no Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, o objetivo de minha vinda à tri-' 
buna é o de apresentar a Casa um projeto que visa 
proteger o desenvolvimento de um setor que vem 
colaborando decisivamente para o desenvolvimento 
nacional- o setor da rnicroernpresa. • 

Apresentamos um projeto de lei que altera o 
art. 20. da Lei n" 8.036 que cria o Fundo de Garantia 
do T ernpo de Serviço, proporcionando aos trabalha
dores a possibilidade de se utmzarem de suas con
tas vinculadas entre o valor mínimo de R$5 mil e o 
valor máximo de R$1 o mil, para montagem ou insta
lação de pequenas empresas. 

Corno V. Ex% sabem a presente iniciativa está 
diretamente relacionada com uma das finalidades 
que nortearam a criação do FGTS. Inicialmente ele 
foi concebido para se constituir em uma poupança 
capaz de atender a diversos objetivos, um dos quais 
o de permitir que o trabalhador constituísse a sua 
própria empresa. Com o tempo, o acentuado econo
micismo de nossas políticas trabalhou para reduzir as 
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hipóteses de saque do FGTS, sob o argumento de 
que era necessário mantereleva1o o~ deste 
Funcb para atender a:lS programas habita:ionais. 

Em nosso entendimento, ao impedir-se a movi
mentação do Fundo de Garantia pelos trabalhadores 
interessados em constituir pequenas ~ ou 
desenvolver atiilidades autónomas. comeleu-se um 
equívoco: primeiro, por desestimular a vocação em
presarial latente em m.Yilos empregados; segundo, 
por desconhecer os benefícios que a criação de em
presas pode trazer para toda a sociedade, inclusive 
para o próprio Fundo, eis que o trabalhador que se 
instala por conta própria acaba contratando outros 
trabalhadores. Com isso, gera empregos e aumenta 
o volume de depósitos em contas vinculadas. 

É comum o lrctlalhador, aJ pretender ilstalar-se 
como microempn:sârio, ser obriga:lo. a con1rair em

. préstimos a juros elevados nas inStiiUçõeS bancárias 
privooas, mesmo possl.indo os rearsos deposHados 
em conta vinculada do FGTS. Desta forma, fica dillcil o 
fortalecimento e, ml.itas vezes, comprometida até 
mesmo a sobrevivência de sua iniciativa empresarial. 

Olhando sob o ponto de vista da política indus
trial, é fundamental que incentivemos os pequenos 
empreendedores. São eles que fornecem o maior 
número de empregos; são eles também póÍenciais 
empresários de médio, e até de grande porte. 

O Sr. Fernando Bezerra- v. ~me pennile um 
aparte, nobre Senador Antorio Garlos Valadares? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Con
cedo o apate ao nobre Sena:lor Femalldo Bezena. 

o S1. Fernando Bezerra - Senador, ml.ito obri
gado pela concessão do aparte. Eu quero CUr11Jri
merrtá-lo pela iniciativa desse -piOjelo que tem largo 
alcance econõmico e social. Quero· desde jâ mani
festar-lhe meu inteiro apoio e dizer que farei coiTÍUIIÍ'
cação aos meus cor'npanheiros da indústria no senti
do de que venham aplaudir e apoiar sua iniciativa. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
Senador Fernando Bezerra, quero agradecer a V. 
Exª pelo seu pronunciamento. Tenho certeza absolu
ta de que a sua palavra, como autoridade da indús
tria nacional, terá uma grande força e energia neste 
Senado Federal e dentro do Congresso Nacional 
para aprovação dessa proposição que estamos 
apresentando nél tarde de hoje .. 

Prossigo, Sr. Presidente. Neste momento em 
que as empresas enfrentam dificuldades de habita
ção frente às novas condições ir11l0stas. pelo Plano 
Real, é preciso que usemos todos os esforços e re
cursos disponíveis para incentivar e arl1Jiiar a ativi
dade econômica 

Em nossa iniciativa estabelecemos corno li
mites mínimo e máximo 6.288 UFIRs, cerca de R$5 
mR, e 12.576 UFIRs, cerca de R$10 mH. Assim pro
cedemos para beneficiar microempresas com um 
mínimo de viabi6dâile econômica de ins1alação, ex
cluindo da abrangência da lei os economicamente 
bem-aquinhoados. 

Expostas as razões que norteiam a apresenta
ção do presente projeto, esperamos contar oom a 
aprovação dos nobres colegas durante a sua trami
ta;ao. Esta I klS cerlos de que a libelaçãJ do Fi.Rio de 
Garantida do Ter11)0 de Serviço para a ccnstituiçã:> de 
microempresas pode sigBiicar, dentre 011ros benefícios, 
mais e111pcegos. maior anocaclação de inllostDs e me
lhoria na renda anifa- de intíneros pequenos em
preenooclo•es. 

Sr. Presidente. oom esta justificativa. espera
mos que esta Casa, cu!Jl)rindo o seu dever cOnstitu
cional de aprovar as boas iniciativas, notadamente 
aquelas que amparam os trabalhadores e os peque
nos empresários, possa vir a apreciar e votar de for
ma positiva esta proposição que ora aprese$1rnos. 

MuiiD obrigado, Sr. Presidente. ~· 
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. ·Pn1Sidetlle, peço 

a palavra para uma breveoorru~ como Uder. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Exª tem 

a palavra por 5 minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA} - Sr. 

Presidente, no interesse do meu partido, Partido So
cialista Brasileiro, gostaria de fazer o . registro de 
mais uma vitória socialista na Europa 

Portugal tem um novo Presidente, escolhido 
por melo de eleições diretas pelo povo daquele pais. 
Tiáa-se elo socialista Jorge Sampaio, cqa ll18igem de 
votaç;lio, segi.Rio a inprensa portuguesa, ficou entre 
56% e 60% dos vo1DS válidos, ~ assim seu 
a:lveisârio de direita, Aníbal Cavaco Silva, que ficou 
Com uma votaçOO entre 40% e 44% do eleitoiado.. 

Pela terceira vez, Sr. Presidente, desde a Re
volução dos Cravos, em abril de 1974, a socieda
de portuguesa escolhe seu presidente pela via di
reta. recaindo desta vez sobre o socialista Jorge Sam
~ a responsab1TICI3de de suceder o Presidente Mário 
Soares, também sociarosta, a quem a legislação eleilo
ral não penniliu mais uma recondução ao C81Q0, uma 
vez que governou o país por dois 11131 idatl$ consecúi
vos de 5 anos. 

Dos 8, 7 milhões de eleitores aptos a compare
cerem às umas, analistas polilicos por1ugueses esti
mam que aproximadamente 30% preferimm abster
se de votar, o que não compromete a legitimidade 
do pleito, verificando-se que com esta vitória os se-
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· -cialistas devem dominar o panorama político de Por
tugal, deslocando do centro das decisões .o Partido 
Social Democrata (PSD}, de Cavaco Silva 

Portugal continua assim a fortalecer o regime 
democrático no continente europeu. tarefa que vem 
desempenhando desde o restabelecimenlO do esta
do de direito, quando da queda do ditador Salazar, 
ocasionada pela Revolução dos Cravos, em 1974. 

Desde aquele perí<lio que o hoje presidente 
eleito Jorge Sampaio já vinha militando na esquerda, 
inclusive em oposição ao Governo Salazar, quando 

· liderava, ainda nos idos dos anos 60, as associaçõ
es estudantis de Portugal, que, uma vez fo~ecidas. 
tiveram atuação deslacada junto às 6deranças estu
dantis francesas nas manifestações de maio de 
1968, oportunidade em que uma verdadeira revolu
ção político-cultural vaneu a Europa e eslabeleceu 

. as bases de profundas alterações políticas naquele 
conti~' · 

Jorge Sampaio, cuja vida parlamenlar pavi
menlOu o caminho para a conquista da Presidência 
da República, foi eleito deputado por doi!! rnandatos, 
tendo presidido o grupo parlamentar socialista entre 
"1987 a 1989, elegendo-se em janeiro daquele ano 
Secretári<K3eral do Partido Socialisla Português. 

Em dezembro de 1989 foi eleilo prefeilo da ci
dade de Usboa que, com uma população de 2,2 mi
lhões de pessoas, tem ocupado uma posição de 
destaque entre as grandes metrópoles européias, 
desde a entrada de Portugal na Comunidade Econõ
mica Européia em 1986. 

A eleição do socialista Jorge Sampaio, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, reforça as expectati
vas de um relacionamento cada vez mais proveitoso 
entre aquele país e o Brasil, principalmente do ponto 
de visla comen:ial, de vez que Portugal ocupa um 
papel preponderante entre as nações que compõem 
a Comunidade Econômica Européia, e mostra que o 
sociaflSmO continua sendo uma altemaliva viável para 
o projeto político das sociedades contemporâneas. 

Era esse o registro que tinha a fazer, Sr. Presi
dente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Levy Dias, 3!?. Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadà
res} - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

S. E~ disporá de 20 minutos. 

O SR.. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradpr.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pretendo 
voltar ao caso Sivam, mas, inicialmente, gostaria de 
fazer um registro, áProveilando a presença do Sena
dor Elcio Alvares. 

Infelizmente S. ~ retirou-se. Mesmo assim, 
farei o registro. 

Os Senadores presentes, que participaram da 
sessão do lia 15 de dezembro do ano passado, a 
última da Sessão Le§islaliva, devem lembrar-se de 
que eslava em discussão o projeto de nossa autoria 
que trata da privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. Naquele momenlO, havia a possibirldade de 
obsln.irmos a sessão, pedindo v~ de quorum. 

Foi feito, porém, um acordo, assumido pelas Li
deranças do Governo e do PSDB, segoodo o qual o 
projeto não entraria na pautá durante a convocação 
extraordinária, mas durante ela, de maneira voluntá
ria até, já que o Congresso não teria o poder de con
vocá-los. estariam aqui presentes o Ministro José 
Serra, a Dr> Helena L.anda!l e o Dr. Mendonç:a de 
Banos, para debatermos a privatização da Co!TJ)a
nhia Vale do Rio Doce. 

Na medida em que ontem foram assinados, 
com toda pompa e circunslancia, os dois contratos 
com os dois consórcios que ~o fazer a avaliação da 
Companhia Vale do Rio Doce, gostaríamos de lenr 
brar o acordo feilo na SE!Iisão do á1a 15 de dezembro 
e conclamar as Lideranças do Govemo no sentido 

· de viabilizar a presença do Ministro José Serra, da 
Dr-. Helena Landau e do Dr. Mendonça de Barros, a 
fim de debatermos essa questão. · 

Acredilo até que se perdeu essa oporlunidade, 
pois esse debate poderia ter acontecido na semana 
passada, que foi uma semana insossa para o Sena
do Federal. Até comentei com o Senador Ney Suas
suna que a semana foi tão insossa que não houve 
sequer o queijo e a carne-de-sol de S. Ex!-. Acredilo, 
apesar de termos perdido a semana p as s acta, que ain
da haverá tenllO durante a~ extraordinária 
para que os Senadores debalam essa questã:l. 

Voltando ao caso Sivam, gostaria de manifes
tar a minha opinião pessoal a respeito do ej>isódio 
ocorrido ontem, até polque no seu pronunciamenlO 
o Senador Antonio Carlos Magalhães disse que com 
certeza o Senador Eduardo Suplicy e seus correli
gionários, quando pensassem melhor, chegariam à 
conclusão de que ele agiu corretamente ao não per
mitir o depoimento do Brigadeiro Ivan Frota. 

Gostaria de dizer que, raciocinando apenas 
com a razão, já que isso foi conclamado ontem, ell'l-
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boia ·respeite o enlendimenlo do Presidente da Co
missão, eu, até por questões de temperamento, se 
estivesse no lugar de S. Ex" não mmaria aquela de
cisão por dois motil(os: em primeiro lugar, porque 
enrendo que o episódio da fonna como ocorreu aca
bou dando uma projeção, talvez indevida, ao próprio 
Brigadeiro, já que à sua entrevistá à Tribuna da Im
prensa não teve repercussão, a não ser a partir do 
episódio de ontem. Isso, comr diz wn di1a:lo popu
lar, é •gastar rmita vela com defunto ruim". 

Esse o motivo principal pelo qual gostaria de 
ouvir o depoimento do Brigadeiro: fazer algiJTlaS per
gr..ntas relacionadas a sua entievista;O Brt;Jadeiro dis
se que a Raytheon ou os Esta:los Unidos teriam com
prado a consciência de pessoas, a fim de que apro
vassem un projeto que ele considera~. 

Se isso aconteceu e se a discr ' • do Projelo Si
. vam ficou restrita. irlic::ia1mene, à Aeronáúica e a seto
res do Govetno, é de se~ que, se hotNe a~ 
de consciências, isso tema se iniciajo na AeronáUica. 

Gostaria de perguntar ao ~ro se ele decfi
naria nomes de membros daAeronáliica ou do CC-Si
varn que teriam sido corrprados ·pela Raylheon ou pe
los Estados Unidos, a fim de que fosse aprovado Lili 

projeto de lesa-pálria, como é considerado por ele. 
Quando inquirido pelo Senador Jefferson Pé

res, o Brigadeiro disse que tinha oportunidade de 
exercer uma das suas quafidades- não me lermro a 
expressão usada por ele; mas, se não me engano, 
era a coragem moral. Enlão, é de se s~ que ele 
tenha essa coragem moral para decUnar os nomes 
das pessoas que considerava suspeitas de estarem 
sendo vendidas. 

Com relação ao encaminhameilto que a Lide
rança do Governo vem tentando dar à questão do 
Projelll Sivam, a alegação é que o Senado deve li
mitar-se a discutir a mensagem presidencial que 
propõe a adaptação das resoluções aprovadas pelo 
Senado Federal no final de 94, com a retirada da 
Esca e sua slbstituição pela CG-Sivam. 

Ora, se as coisas fossem t!!o simples - e a li
derança do Governo sabe que as coisas não são t!!o 
simples assim -, não teria sentido ter sido formada a 
supercomissão, já que existia a COmissão de Assun
tos Econõmicos, originariamente encarregada de dar 
o parecer sobre a mensagem presidencl'al. E já ha
via parecer de um Senador do PMDB, que faz parte 
da base do Governo, parecer esse que concluía pela 
revogação das resoluções aprovadas em 1994. 

Então, IDdo mundo S300 que a questão não é 
tão simples assim. A supercomissão foi criada para 
evitar que, naquele momento de final de ano, fosse 

instalada a CPI do. Sivam. Entlora regimenlalmente 
não tivesse poderes de urna Comissão Parlamentar 
de Inquérito, a supercomissão tinha uma função in
vestigatória Não foi por outro motivo QlJ!!I ouvimos, 
por exemplo. o Eriibaixador e também não foi por 
outro motivo que ouvimos o dono da Uder. 

Ora. se foSse para o Senado se manifestar 
simplesmente a respeilo de una mensagem presi
dencial que propunha a retirada da Esca, não tinha o 
mínimo sentido ouvirmos o policial - lembra-me bem 
aqui o Senador Pedro Simon - relacionado com o 
episódio do grampo. OS próprios faloS. o próprio an
damenlll inicial dessa supercomissão. demonstram 
que a questão não se resume .$implesmente na ÕIS

cUssãO de uma mera resoluçãO através da qual se 
vai Jetirar a Esca. 

Desculpem-nie a comparação. que assumo de 
mau gOSID. mas a falta de imaginação não me dá 
outra alternativa De antemão, peço desculpas àque
les que têm um estômago mais sensível: fico imagi
nando essa posição do Governo como se estivésse
mos fazendo uma feijoada. em cuja panela~ 

· algo não condizente com aquilo que se prepa[à. De
pois de retirado esse corpo estranho, a feijoada es
taria boa para ser COmida:. Esta é a lógica da defesa 
do Governo: jã que a Esca era a mica responsável 
por tudo de mau que havia no Sivam, retirada a 
Esca, o Sivam - ou a feijoada - poderá ser perfeita
mente digerido por nós-Senadores e pela Nação 
brasileira. 

O Sr. Geraldo Melo- V. Exi' me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço com 
prazer V. Exª 

O Sr. Geraldo Melo - Eslllu ouvindo, corno 
serrpre com muito respeito, a análise de V. Exi' Te
nho ouvido. durante todo esse tempo. as interv~ 
es q!JEl têm sido feitas e as diseussões em mmo do 
Sivam. Neste plenário, virtualmente em silêncio, por
quanm. na condição de sub-relator, pensei que era 
preferível falar ou opinar no Relatório. Na realidade. 
o relatório será um documenlo com a qualidade que 
seguramente lhe darâ o Senador Ramez T ebet Eu 
apenas dolrlhe urna contnbuição modesta. corno 
sub-relator, em algumas âreas em que, acredito, 
possa contribuir construtivamente. Gastaria apenas 
de ponderar - ào lado dessa comparação culinária 
que V. EJ<i! acaba de fazer - que, felizmente. não es
tamos discutindo nenhum problema culinário. Real
mente tem muita razão V. ~ em pedir desculpas 
pela comparação. não pelo mau gosto, porque ela 
até que foi bastante oportuna e interessante, mas 
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pela co~eta inadequação, pelo simples falo de 
que se trata de questões ro~mente diferentes. Pes
soalmente, sem querer anteGipar nenhuma posição 
quanto ao mérito do SNam, eu queria colocar que 
es1á se !ornando penoso para o Relator e os sub-re
larores o fato de serem referidos, de certa forma. 
como se fossem eles os defensores do Governo. 
Não há ninguém aqui que possa ãJZer que o Sena
dor Ramez T ebet, ou eu 0!.1 o Senador Leomar QLin
tanilha tenhamos nos manifestado como defenSores 
do Governo. De certa maneira, estamos trabalhando 
cercados de insinuações, todos os dias, como ouvi, 
sexla-feira, fazer-se a insinuação de que a Raytheon 
eslá aqui, dentro do Senado, procurando os Sena
dores, que o Governo está fazendo favores, conces
sões, benesses aos Senadores. Na verdade, as pes
soas afirmam isso agredindo quem..está trabalhan

. do, e, até agora, não se emitiu opinião alguma sobre 
esse assunto. Acredito que isso é uma leviandade 
tão grande quanto, por exemplo, se alguém estives
se dizendo que as pessoas que se posicionam con
trariamente ao prosseguimento do Sivam ~ Rayt
heon estão a serviço da Thomson, ou das empresas 
que perderam a concorrência para a Raytheon ou de 
outros consórcios que foram excluídos antes do jul
gamento e da seleção dos ganhadores. Certamente 
isso seria urna injustiça Não creio que haja aqt.i ne
nhum Senador que possa ser acusado de semelhan
te coisa. Quero dizer a v. Exll que está ficando can
sativo e penoso suportar a insinuação que se faz to
dos os dias de que as pessoas que estão trabalhan
do nesse projeto e que não tenham ainda se mani
festado veemente contra o Sivam não tenham dilO 
nada contra a Raytheon ou corítra a Esca. estejam a 
serviço de algum interesse subalterno. Por isso, co
nhecendo a serenidade e a objetividade de V. E#, 
quero pedir que não incorpore ao seu discurso ne
nhum tipo de insinuação dessa natureza, para não 
cometer conosco, Relaror e sub-relarores, uma injus
tiça que nenhum de nós quer fazer a V. Ex" ou aos 
que tenham posição semelhante à de V. Ex" 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Nobre Se
nador Geraldo Melo, considero o aparte de V. Ex" 
talvez como um desabafo, em função de insinuaçõ
es que possa ter ouvido de outros pronunciamenros 
ou na imprensa Tenho certeza que não foi em rela
ção ao meu pronunciamenro, porque não fiz insinua
ção de espécie alg urna Eu colnbati a linha que está 
sendo defendida pela Liderança do Governo e que 
foi muito berr. explicitada aqui pelo Senador Elcio Al
vares, ontem, de que a discussão deve limitar-se à . 
questão da mensagem presidencial, se aprova ou 

não. E eu coloquei argumenros que .(X)fJtraãzem, 
na minha opinião, essa linha que o Governo quer 
encaminhar. O desabafo de V. Ex"- eu respeilo, mas 
reafirmo que não fiz nenh..-na insinuação, até por
que, durante o meü pronunciamenlo, não fiz nenhu
ma referência ao Relator e s~ FIZ referên
cia ao falo de que já existia um relatório em relação 
à mensagem presidencial pel~ retirada da Esca. 

O Sr. Geraldo Melo- Se V. Ex"- me pemite, eu 
acrescentaria que, de falo, como ficou bastante claro 
na parte final do meu aparte, eu não estava me refe
rindo a V. Ex". Mas o pronunciameniO de V. Ex"-, de 
certa forma, soma-se, é mais um tijolo que estã sen
do colocado numa laboriosa construção de uma ima
gem de constrangimeniO para os Senadores que es
tão envolvidos com as responsabilidades de avaliar 
o Sivam. E, aos poucos, procura-se construir um ce
nário pelo qual cerca-se o pronunciamen10 dessa 
Comissão de uma expectativa que é mais ou menos 
a seguinte: se o parecer final for de acordo com os 
discursos no mesmo tory~ que têm sido feitos, há 

·bastante tempo, algumas vezes, oito, dez "por dia. 
sobre o mesmo assunto, se a posição da Comissão 
for submissa e compatível com o tom desses discur
sos, tudo bem. Senão, quem tiver escrito alguma 
coisa contra, provavelmente foi encontrado por al
gum desses lobistas que obteve do Governo algum 
favor escuso. A construção desse cenário, além de 
ser uma monstruosa injustiça. de certa forma. sem 
chegar a este ponto, a observação de V. E# se 
soma a ela Concordo com V. E# em que há muita 
coisa duvidosa nessa questão do Sivam, às quais 
temos o dever de prestar esclarecimentos à opinião 
píillica, mas precisamos também, de uma vez por 
todas, ter coragem de assumir se o Brasil precisa ou 
não desse Sivam, se houve ou não irregularidade, 
se quem dispensou licitação tinha autoridade e com
petência para dispensar - isso pode até ter sido uma 
má decisão - e se devemos ou não prossegt.ir com 
esse ernpreendimenfD. Esse ponto precisa ser resolvi
do. Por ou!ro lado, o Senado que decidiu essa~ 
não era éomposiO nem por mim nem por V. Ex"-. Ne
nhum de nós dois é da Amazônia, nenhum de n6s dois 
provavelmente tem part pris a respeito dessa questão; 
estan lOS ambos em condições de pcocurar, com a nos
sa consciência, identificar o que é mais interessante 
para o Brasil, mas não podemos ser submetidos ao 
constrangimento de que, obrigatoriamente, ou damos 
uma opinião de acordo com o Que vem sendo pregado 
por certas vozes ou· !Jão somos nem patriotas, nem 
honrados, nem responsáveis. Essa linha, sincera
mente, eu não posso aceitar. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Nobre Se
nador Geraldo Melo, v. exa me perdoe, mas não 
posso aceitar que V. ExA leve o meu pronLmiamenlo 
na direção em que es1á pretendendo. O meu pm
nunciamenlo não vem no sentido de jogar mais uma 
pedra naqueles que querem colocar sob suspeita as -
·pessoas que. mito legitimamen1e. têm o direito de de
fender a forma como está até agora sendo concfuzijo 

• o processo. Eu já disse reiteradãs vezes que a ques-
100 do Sivam deva ser zerada. e na posição do Sena
dor que defende essa linha, tenho 1Ddo o direito de 
~resenlar argumentos que apontem nessa direção. 

Teremos de decidir à luz dos· depoimentos que 
já foram dados, inclusive pelo Brigadeiro presidente 
da Comissão CCSivam, de acordo com os depoi
men!Ds dados por cientistas. Temos de investigar se 
havia justíficativa ou não para que nãe houvesse fici
·tação inlemacional; saber se é necessário ou não 
que se zere' o processo; saber se é necessário ou 
não discussão mais ampla com relação à opção téc
nica. Até porque temos que registrar que, quando a 
resoluÇão foi aprovada, a sociedade não eslava 
acompanhando nem estava discutindo nada relacio
nado ao Proje1D Sivam, só vindo a fazê-lo em função 
dos episódios que se seguiram à denúncia do Depu
lado Arlindo Chinaglia Ao aflorar essa discussão na 
sociedade, surgiram visões ãlferemes daquela que 
era dada como a mais correta e melhor para a Na
ção, o que é saudável. 

Na verdade, estamos passando agora por um 
processo em que a comunidade científica es1á parti
cipando da discussão do Proje1D Sivam.. Anterior
mente, aconteceria simplesmente o risco de um 
novo elefante branco, como o acordo: nuclear. A dife
rença es1á em que, na época, vivíamos uma ditadu
ra, e o Congresso não tinha o poder que tem hoje. 
Felizmente, não estamos mais naquele tempo, ape
sar de alguns saudosos. 

O Sr. Ademlr Andrade - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
~.Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ântonio Carlos Valada
res) - Antes que o Senador Ademir Andrade assuma 
a palavra, informo ao nobre orador que o seu tempo 
já se encontra esgotado. Porém, dois minutos serao 
concedidos ao aparteante •. 

O Sr. Ademlr Andrade - Serei breve, Sr. Pre
sidente. Em prirheiro lugar, · Senador José Eduardo 
Outra, penso qué V. ~faz mtito bem em lembrar o 
compromisso do Líder do Govemo - e aqui estão 
+:-orr,~r?m oresente!=; , __ í~ryres dos p~~0os otte apóiam 

o Governo-. porque. nos surpreende a forma como 
age o Executivo com relação as suas decisões, sem 
consuHa à ciasse politica. A questão da Vale, como 
se coloca na imprensa, parece decicfJCia. O Ministro 
do Planejamento aiiresema uma nova tática para 
vender a companhia: primeiro, será vend"ICia a meta
de das ações e privatizado o controle da Vale; pos
teriormente, segundo S. J:xi., seria vendido - segun
do ele, mais valorizado - o restante dos 25% das 
ações. Quer dizer, não se leva em consideração 
toda a manifestação que tem havido da classe políti
ca brasileira e da sociedade civil, que se têm mani
festado permanentemente contra a privatização des
sa grande empresa nacional. Eu gostaria que o M"l
nistro viesse, aqui, para dar-nos maiores explicaçõ
es e que atentássemos bem para o projeto de lei de 
V. ~. que não impede a privatização. mas obriga 
que essa privatização Passe pela aprovação do 
Congresso Nacional. Por ütimo. congratulo-me com 
V. ~ pela comparação que faz da questão do Si
varn com feijoada, que-se encaixa perfeitamente no 
caso, se é que o Govemo pretenda exa!ameote is1D: 
tira-se a ética. o res1D está resolvido e engÓiimos a 
queslão. O que tem de ser levado em consi4eração 
são dois aspectos fundamentais: primeiro, o preço 
correto é aquele que estava previs1D? Há segurança 
quanlD a isso? Vamos ouvir o cientista da SBPC, to
dos os segmentos responsáveis pela queslão. Qual 
o melhor preço? Quem vãi ser o deten1Dr do controle 
do software do Proje1D Sivam? Deveremos deixar 
abertura para que países outros tenham acesso às 
informações que devam ser do nosso interesse es
pecifico? A partir da defirúção dessas duas questões 
é que teremos que 1Dmar a decisão final sobre o 
Projeto Sivam. Mui1D Obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Agradeço o 
aparte de V. ~ 

Sr. Presidente, considero fundamental que a 
Supercomissão ouça não só os cientistas citados 
pelo Senador Ademir Andrade como tarmém o Dr. 
Francisco Grazziano. Exatarnenie por isso nos sor .. 
darizamos com o Senador An1Dnio Carlos Valadares 
pelo recurso impetrado, documenlo que se encontra 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Fazemos um apelo ao Senador Jefferson Pé
res, Relator do recurso, no sentido de que prepare o 
seu parecer no tempo mais rápido possível, a fim de 
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia se manifeste sobre o assunto. E caso dê um pa
recer favorável ao recurso do nobre Senador Anto
nio Carlos Valadares, ainda haja tempo hábil para 
que a supercomissão venha a tomar posição~bre o 
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assun1D, reafinnando minha posição anterior. A su
percomissão, até pela fonna como foi prevista. não 
dêve se ater exclusivamente à análise da . mensa
gem presidencial, até porque, se fo: nesse sentido, é 
melhor que se dissolva a Supercomissão, voltemos 
à situação anterior e, na Comissão de Assun1DS 
Econômicos, votannos o parecer do Senador Güber
to Miranda sobre essa queslão. 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Concedo a palavra ao nobre Líder do PT, Se
nador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte cfrscurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, primeiramen
te, eu gostaria de referir -me ao que o Senador José 
Eduardo Dulra comentou ao final de seu pronuncia-

. men1o. Acredi1D ser importante o parecer do Sena
dor Jeffersàn Péres sobre o recurso feilo pelo Sena
dor Antonio Carlos Valadares. 

Ainda hoje, na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, reportamos-nos ao fato de que se
ria interessante, em virtude de o ex-Presidente do 
Incra, Frartcisco Grazziano, ter saído do Governo 
afirmando, de cabeça erguida e consciência tranqüi
la, que tinha colaborado para evitar a1os de corrup
ção. que ele aqui venha prestar os esc!arecimen1DS 
devidos. 

Conforme transmiti ao Senador An1Dnio Carlos 
Valadares, li num jornal, ontem, que o Sr. Francisco 
Grazziano havia viajado para Londres. Telefonei on
tem para nossa embaixada naquela capital, para sa
ber onde ele estava. Felizmente, obtive o número e 
pudemos conversar, momento em que transmiti-lhe, 
primeiro, o abraço e a solidariedade por sua atitude 
em ter procurado contribuir para que não se consu
masse a1Ds de corrupção no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Transmiti-lhe a informaçao de 
que era desejo do Senado, por iniciativa do Senador 
An1Dnio Carlos Valadares, em ouvi-lo na Comissão. 
Não que S. Sªseja especialista na~uestão do Sist&
ma de Vigilância da Amazônia, mas obviamente por
que há, potencialmente, o interesse de conhecer o 
que se passou. Sua Senhoria até me disse que não 
sabia sobre a clegravação daquelas conversas que 
acabaram por ser cfavulgadas e que o surpreende
ram, pois muitos falos vieram à tona e ao seu co
nhecimen1D mais tarde. Até transmitiu que seria um 
transtorno se tivesse de l(ir ao Brasil, pois está reali
zando um curso -parece-me que de três meses - de 
inglês numa escola em Londres. Obviamente, não é 
o aspec1o de ele estar em Londres ou não que será 

objeto do estudo juridico da matéria por parte do Se
nador Jefferson Peres. 

De qualquer maneira, vamos ter que aqui deci
dir, dependendo do parecer do Senador Jefferson 
Péres, se será prôVei1Dso ou não ouvinnos o depoi
rnen1D de S. Sª. A sua área de governo foi a reforma 
agrária - quem sabe possa até tecer considerações 
sobre se o Sistema de Vigilância da Amazônia vai 
poder colaborar para a queslão do estudo da terra e 
da sua ocupação no Brasil 

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar ofício 
que es1ou encaminhando nesta tarde ao Ministro Ad
herDar Ghisi, do Tribunal de Contas da União, e Re
lator do caso Sivarn, nos seguintes termos: 

Prezado Sr. Ministro, 
Venho encaminhar a V. Ex<' cópia de 

memorando de entendimen1D entre as em
presas Raytheon, ESCA e Uder - Táxi Aé
reo, bem como cópia da matéria da Gazeta 
Mercantil que informa sobre acordo entre 
as 3 empresas que, segundo o vice-presi

. dente da Raytheon, James Garter, só foi 
cancelado a pedido do Ministro da Aeroriãu
tica, em 31 de dezembro de 1994. 

Considero da maior importância que o 
parecer de V. EP faça uma análise mais 
con1J(eta possível destes documen1DS ao 
apurar o proce5llO de escolha da Raytheon 
e o modo de financiamento do Projeto Si
vam. Uma queslão chave precisa ser exami
nada pela auditoria: corno a escolha da 
Esca, corretamente condenada pelo rela16-
rio preliminar da audiloria do TCU, acabou 
tarrbém contaminando a escolha da Rayt. 
heon. Será também importante sabermos 
como a Superintendência da Comissão Si
vam, em São Paulo, no aeroporto de Congo
nhas, está realizando o trabalho que a Esca 
faria a um custo menor do que o que a em
presa despenderia • 

Aproveilo a oportunidade para lhe en
viar um artigo "Sivam: Quem avisa amigo é" 
que será publicado pela Folha de S.Paulo 
nesta sexta-feira. 

Sr. Presidente, com respeito à questão de en
tendimen1DS, de procedimen1os do diálogo que deve 
presidir as relações entre os Senadores da Casa, 
entre os Senadores, sobretudo, que apóiam o Go
verno e os que são da Oposição, eu gostaria de re
ferir-me a um episódio de grande relevância que 
ocorreu na sessão de 14 de dezembro de 1995, 
quando, nesta Casa, votamos a lei sobre Imposto de 

------- ---------
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Renda das Pessoas Juridicas, bem como da Contri
buição Social sobre o lucro Líquido, e dá outras pro
vidências. 

Naquela sessão, a primeira palavra foi dada ao 
Relator, Senador Ney Suassuna, que expôs o seu 
ponto de vista, levando em conta as criticas que di
versos Senadores tinham aos ar!S. 32, 33 e 34 da
quela peça. Foi então o Senador Bernardo Cabral, 
como autor de três emendas, q'àe expôs por que ra
zão estava propondo que retirássemos do projeto os 
ar1S. 32, 33 e 34. S. E# falou dos cuidados que de
veriamos ter, por exemplo, com respeito ao art 32, 
porque o Senado pagaria um preço muito alto se no
tar que passou em branco, pois o projeto está crian
do uma obrigatoriedade de ressarcimento pela mera 
exigência de recolhimento do tributo, que j<imais foi 
contabirlzado em favor do Estado. ~ - -

Prosseguiu fazendo uma anãlise d<i art 33, fa
lando da coininação de pena de reclusão, quando a 
conduta for dolosa, de 2 a 3 anos, e quando ela for 
culposa, de 1 a 3 anos, ressaltando que o texto obje
livava punir o funcionário público de modo muito 
mais severo do que o próprio sonegador que deu 
origem ao procedimento invesligatório. E prosseguiu 
também falando da gravidade do art 34, que deter
minava a extinção da punibilidade dos crimes ·defini
dos na Lei nº- 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 
na Lei nº- 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o 
agente promover o pagamento do tributo ou contri
buição social, inclusive acessórios, antes do recebi
mento da denúncia. 

Disse ele então - ·vejam V. Ex% - se esse 
agente promove o pagamento do trib!Jlo antes do re
cebimen10 da denúncia. está livre. O que quer dizer 
que antes da denúncia. se ele pagar, haverá a confi
guração do crime por mais grave que tenha sido o 
comportamento ilícito do contribuinte. 

Pois bem, assim expôs com muita clareza, por
que não deveríamos ter aprovado aqueles três arti
gos que haviam sido de iniciativa dos Deputados 
Francisco Domelles, Rober!D Campos e Luís Rober
to Ponte. 

Diversos outros Senadores se pronunciaram 
como Lúcio Alcântara. Josaphat Marinho, Ronaldo 
Cunha Uma, Roberto Freire, Roberto Requião e Os
mar Dias. A essa altura, depois dos diversos pronun
ciamen10s, o Senador Bcio Alvares, líder do Gover
no, disse: "Assumo o compromisso, como líder, com 
o grupo de Senadores interessados e envolvidos na 
matéria. Vamos estar com o Presidente e obter de 
Sua Excelência, por intermédio do instrumento do 
veto, aquilo que nós, infelizmente, em virtude da pre-

mência do tempo e da impossibilidade regimental de 
devolver a matéria à Câmara, não tivemos a oportu-
nidade de fazê-lo." · 

O Senador fez um apelo para que votássemos 
a matéria naquele dia. Prosseguiram a discussão os 
Senadores Roberto Freire, Esperidião Amin e Ronal
do Cunha Uma; o Senador José Eduardo Outra res
saltou a frase do Sr. Rodrigo Janot, Presidente da 
AssociaÇão Nacional dos Procuradores da União, re
ferindo-se àqueles artigos, dizendo que "se esses 
artigos existissem na legislação americana de 20, 
81iot Ness seria preso e AI Capone seria glorificado 
como herói nacional". . 

Na mesma direção, o Senador Carlos Patrocí
nio propôs a emenda supressiva para o art. 34. O 
Senador Geraldo Melo divergiu; foi urna voz que pre
feriria que holNesse aqueles artigos, mas foi apar
teado pelos Senadores Pedro Simon-.e Roberto Frei
ra O Senador Pedro Simon novamente colocou o 
ponto de vista a favor do veto àqueles artigos cita
dos. Assim prosseguiu aquela sessão, que acabou 
tendo também a palavra da Senadora Emilia Fer
nandes, lendo a posição oficial da Procurac!Õria da 
República do Rio Grande do Sul condenando"bs três 
artigos citados. Eu próprio mencionei a importilncia 
de votar contrariamente aos arts. 32, 33 e 34. Eis 
que, novamente, o Senador Elcio Alvares usou da 
palavra para dizer: 

Sr. Presidente, Eminentes SI% e Srs. 
Senadores, neste momento, na condição de 
líder do Governo, endossó totalmente as pa
_lavraS do Senador Ney Suassuna. O Gover
no oferecerá vetos aos arts. 32, 33 e 34. 

Penso que todos se lembram do que se pas
sou naquela reunião, porque houve o enlendimento. 
Ainda reiterei: 

Considero importante a manifestação 
do líder do Governo, que aqui coloca a pala
vra do Poder Executivo, no sentido de vetar 
os referidos itens. Houve aqui um grande 
número de Senadores que expressaram o 
seu protesto aos itens 32, 33 e 34. 

Vamos manter os destaques n"S 1 O e 
14 que se referem à progressividade da 
Proposta de Imposto da Pessoa Jurídica, 
porque consideramos isso de grande im
portância. Apenas esses dois destaques; os 
demais, retiramos, em vista desse entendi
mento. 
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Aproximadamente no dia 22 de dezembro, pas
sados oito dias dessa sessão, telefonaram-me o Se
nador Esperidião Amin, o Ministro Interino da Fazen
da, Pedro Parente, e o Secretário da Receita Fede
ra~ Everardo Maciel. 

Informou-me o Senador Esperidião Amin de 
que havia ocorrido um impasse na Câmara dos De
putados, pois essa matéria foi votada depois de o 
Governo ter realizado o :!lntendimento com aQueles 
três Deputados citados: Roberto Campos, Luís Ro
berto Ponte e Francisco Domelles, que haviam pro
poslo aquela matéria Acabou havendo a votação 
em função da introdução daqueles três artigos que 
não eram propriamente da legislação do lmposiD de 
Renda da Pessoa Jurídica. Eram matérias um tanto 
estranhas ao aperfeiçoamento da legislação. Em vis-
1a do falo de ter havido um entendimento na Câmara 

. e outro no Senadó Federal, criou-se um impasse. 
O Senador Esperidião Amin pediu-me para 

pensar se eu - e outros líderes, outros Senadores 
estavam sendo consultados - concordaria com que 
houvesse o veto presidencial aos arts. 32, 33 e apenas 
aos§§ 1~ e 2> do art 34, pennanecendo o c:aput. 

Disse-lhe que preferia antes consultar aqueles 
que tanto contribuíram para que tivéssemos aquela 
posição. Prometi telefonar-lhe mais tarde, talvez na
quele mesmo dia Fiz, então, uma consulta aos rep
resentantes das diversas entidades de procurado
res. Naquela tarde, também falei com Pedro Parente 
e Everardo Maciel por duas vezes. Falei ainda com 
o ex-Secrelário da Receita Federal, que tem expe
riência e uma opinião forte a respeito do assunto, e 
também com o Secrelário da Fazenda do Estado de 
São Paulo, Sr. Y oshiaki Nakaho, até por sugestão 
do Secretário Everardo Maciel. 

Os Procuradores e o Sr. Osiris Lopes recomen
daram fortemente que eu fosse a favor do veto, in
clusive ao c:aput do art 34. Conversando com o 
Secretário Yoshiaki Nakano sobre a questão da ar
recadação, ele disse que a legislação tal como es-
1ava não era boa e que melhor seria o Executivo 
enviar um novo projeto de lei tratando só dessas 
questões. 

Conversei, enlão, com o Secretário Everardo 
Maciel e com o Ministro Pedro Parente pela segunda 
vez, comunicando que eu estaria de acordo com que 
houvesse o veto aos três artigos, quais sejam, arts. 
32,33 e34. 

Só no dia seguinte - pedi desculpas ao Sena
dor Esperidião Amin, pois naquele dia fui a Rondô
nia e ao Acre e meu telefone celular não eslava fun
cionando bem - pedi ao pessoal de meu gabinete 

que infonnasse o Senador Esperidião Amin da mi-
nha posiçãÓ. . 

O Presidente vetou os arts. 32 e 33 e os §§ 111 
e 2> do art 34. Não vetou o caput do art 34. Per
guntei à Senadora Emília Fernandes. ao Senador 
Bemardo Cabral, ao Senador José Eduardo Outra, 
dentre outros, se porventura também haviam sido 
consultados. Nem todos tinham sido consultados. 

Quero fazer um registro e transmiti-lo ao Sena
dor Elcio Alvares: a palavra do Senador Bcio Alva
res, como líder do Governo, quando aqui dada, pre
cisa ser entendida como uma palavra forte, que será 
respeitada Fazer a consulta a alguns Senadores so
bre qualquer modificação é importante, é respeitoso. 
Mas a consulta não pôde ser geral. Eu próprio, em
bora consultado, não concordei com o que se colo
cava 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. ~um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, Sena
dor Ney Suassuna Feito o ponto, gostaria de dar-lhe 
o aparte, para que, como.testernunha dos fatos, pos-
Sa oferecer sua palavra. · 

O Sr. Ney Suassuna - V. ~tem razão quan
do diz que o .líder do Governo tinha dado aqui o tes
temunho de que seriam vetados os arts. 32, 33 e 34. 
Lamentavelmente, houve um equivoco de comunica
ção. Quando o processq foi relatado na Câmara, o 
acordo foi feito com o Ministro Pedro Malan e aqui 
no Senado, na ocasião, o Senador Vilson Kleinübing 
comunicou-se com o Secretário Pedro Parente, que 
estava respondendo pelo Ministério, uma vez qve o 
Ministro não estava em exercício. Foram prometidas 
por autorid~es diversas, para Casas diversas, coi
sas diversas. E quando houve o confron1D das açõ
es, verificou-se, infelizmente, um impasse: ou se 
descontentaria o Senado ou a Câmara. A Câmara 
não queria nenhum veiO, por acordos feitos lá, e o 
Senado queria todos os vetos. No final, o Governo 
teve que resolver o impasse. Eu mesmo liguei e con
versei com V. ~duas vezes naquela tarde e V. E# 
extemou a opinião de que não concordava 

O SR. EDUARDO SUPLICY - t verdade, Se
nador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Suassuna - No dia seguinte, V. E# 
eslava em Rondônia, depois no Acre, e ficou inCO
municável. Mas, lamentavelmente. diante da dificul
dade de solução, o Executivo deu ao Senado 75% 
de ganho, vetando dois artigos, contrariando a Câ
mara, e o terceiro quase total. Portanto, V. E# tem 
razão de fazer o P.rotesto. Mas infelizmente foi um 
desses breaks de comunicação que ocorrem e qUe 
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ger.!un problemas. Penso que o Governo proctJilXl 
dar o maior pre,stígio possíVeL Sei do incômodo do 
líder do Governo, até porque S. Ex" chegou a pôr o 
cargo à disposição, ~ o veto não ocorresse na 
maior proporeionalidai:le. Sei também que S. Exl! 
eslá incomodado até hoje com essa solução, mas 
infelizmente foi uma situação de rato e teve que ser 
solucionada da melhor maneira possível. A Câmara 
queria a justiça salomônica, ~ do meio. Mesmo as
sim, o Senado saiu com muito mais do que a solu
ção salomônica. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Senador Eduardo Suplicy, lamento infonnar 
que o tempo de V. Ex" eslá esgotado. V. EJÇ!. dispõe 
somente de mais dois minuJQS para encerrar o seu 
pronunciamento. · 

O SR. EDUARDO SUPUCY -JI.gradeço o tes
. temunho do Senador Ney Suassuna, pois acredito 

que expressa a verdade. 
Gostaria de continuar acreditando inteiramente 

na palavra do líder do Governo quando aqui propu
ser um acordo. Ainda há pouco, S. Exl! comunicou
me que, na próxima semana, haverá uma reunião 
dos líderes para tratar de votações. Compreendo as 
razões, mas era importante fazer este registro por
que houve aqui uln problema sério que não deve ser 
repetido. 

Lembro-me do local exato em que, neste recin
to, o Senador Elcio Alvares disse-me, naquela noite, 
que o Ministro Pedro Malan havia concordado com o 
veto aos três artigos. Creio que, mesmo que tivesse 
sido através da palavra do Ministro interino Pedro 
Parente, este não tomaria uma decisão tão grave 
sem antes consultar, por telefone, naquela data, o ti
tular da. Pasta. 

O Sr. José Eduardo Dulra -V. Ex!- me conce
de um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Para concluir, 
concedo a pal'!"ra ao Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Dulra -Senador Eduardo 
Suplicy, além da questão do cumprimento dos acor
dos, espero que esses episódios sirvam de ensina
mento para o Senado enquanto Casa Revisora A 
impressão que tenho é a de que o Executivo chegou 
à conclusão de que o Se"nai:lo ladra, mas não morde. 
Estou aqui há um ano e jã presenciei aiQ'uns episó
dios nesse sentido. No ano passado, por ocasião da 
votação do salário mínimo - o projeto chegou aqui 
na véspera de 1 "- de maio ·, diversos Senadores Õl
ziam: "Vamos votar para não modificar, mas não va
mos mais aceitar que matérias cheguem aqui em 
cima da hora!" Depois, houve a votação da renego-

ciação da dívida externa, projeto este que também 
chegou a esta Casa na véspera Mais uma vez, foi 
ãrto: "V amos votar desta vez. Vamos dar este cré
ãrto de confiança ao Governo, mas não vamos 
aceitar isso da pró~ ma vez!'. O mesmo áconteceu 
por ocasião da votação das emendas constitucio
nais, em que foi dito: "Vamos votar. Não vamos 
modificar, porque dólares estão chegando ao Bra
sil para poder desenvolver o Pais!". Até agora, es
tamos aguardando. A notícia que se tem é contrá
ria a isso: a Renault se instalará aqui, mas com in
vestimentos do BNDES. Enfim, há uma série de 
práticas que o Senado vem adotando, as quais re
forçam essa posição de descrédito em relação aos 
acordos aqui travados. Infelizmente, chegamos a 
uma situação que representa um verdadeiro •esttr 
pro da democracia". A Câmara legisla, o Senado 
carimba e o Palácio do Planalto faz a revisão. ln
felizmente, esta tem sido a realidade. Espero 
que, além de outros, este seja mais um exemplo, 
para que o Senado se comporte de forma dife
rente em o~ matérias importantes. Muito ob-
rigado. : 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito obrigado, 
Senador José Eduardo Outra '-

0 Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exl! um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Concedo o apar
te a V.~ 

O Sr. Pedro Simon • Era mais lógico o que eu 
havia proposto: não confiarmos no patriotismo da 
Câmara dos Deputados. Naquela matéria que era 
muito mais corporativa e muito· mais importante 
para o Congresso Nacional do que esta, porque 
tratava das eleições - portanto, era uma matéria 
mais complexa -, alteramos a Jei· da Câmara e a 
enviamos para a Casa de origem: No mesmo dia, 
o Presidente da Câmara convocou e rea6zou uma 
reunião, que contou com a presença de quatrocentos 
parlamentares. 

Por que não procedemos assim naquela vez? 
Em vez de votar de um jeito que não é o que pensa
mos, de uma forma antipãtica, para depois deixar 
para o Presidente da República vetar, deveríamos 
ter votado aqui no Senado como entendíamos, como 
aconteceu naquela ocasião, quando o Presidente da 
Câmara teve que convocar a Câmara para, em qua
tro dias, proceder à votação necessária 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço as ob
servações dos Senadores José Eduardo Dulra e Pe
dro Simon. Mlito obrigado. 

Era ó que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O próximo orador inscrito é o Senador Pedro 
Simon. · 

O SR. PEDRO. SIMON - Sr. Presiderite, fiz t..m 
aparte ao ilustre Senador e depois só ouvi um peda
ço do discurso Presidente José Samey, que recebi 
neste momento.. O ilustre Senador Antonio Carlos 
Magalhães fez uma breve comunicação, áiZendo 
que gostaria de falar e QlJe eu assistisse, para de
pois responder, já que - diz S. Ex" - quando falei, 
não estava presente. . 

Na verdade, falei no sabor do aparte. Mas con
cordo que S. Ex"- deve falar e, se for o caso, falarei 
depois, respondendo ao Presidente José Samey. 
En1ão, eu cederia e trocaria o meu tempo com a lus
tre Senadora do Rio Grande do SLi, que está inscrita 
para falar depois. Nós faríamos a -troca de tempo, 

· ela falaria agora, e eu esperaria a oportunidade de 
falar, após' o pronunciamento do Senador Antonio 
Carlos Magalhaes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O próximo orador inscrito é o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, depois de V. Ex!!; em segt.ida, o 
Senador Jefferson Péres, que será seqüenciado 
pela Senadora Emilia Fernandes. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, já que o Senador Pedro Simon vai falar, . 
em resposta ao Presidente JoSé Samey, vou espe
rar o áiSCUI'SO dele, porque já respondo a ele duas 
vezes. Não vou lhe dar oportunidade de falar duas 
vezes, só vou falar uma vez. depois que S. Exª res
ponder ao Presidente José Samey. 

O SR. PEDRO SIMON - Então, Sr. Presidente, 
S. Ex"- não vai falar, porque só falarei depois do seu 
pronunciamento.. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Então, falarei em um dia que o pie~ estiver 
cheio. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O Senador Jefferson Peres é o próximo orador 
inscri1D, tendo em vista que os dois renunciaram. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) -Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pe
res, que é o próximo orador. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, ·infelizmen
te, .ontem fui incendiário, hoje vou ser bombeiro, por
que vou falar sobre UI"(! assunto bem mais ameno. É: 
o tempo em que as cabeças esfriam, quem sabe, e 
não virá por ai a teinpestade que se prenuncia. 

Sr. Presidente, pedi à palavra para registrar 
que o Senador Bernardo Cabral solicitou-me que 
St.i;lsci-evesse - o que fiz com muita satisfação - um 
projeto de emenda consti!uclonal disciplinando a 
questão da criação de municípios. 

Trata-se de um tema da maior imporfância e de 
grande efeito a médio e a longo prazo, mas que pas
sa despercebido, porque não tem o sabor de escân
dalo de um Sivam. 

Por coincidência, além de ter subscrito a emen
da do Senador Bernardo Gabral, eu havia escrito, 
dias antes, um artigo a respeito do terna, que não 
me furtarei a ler agora. Daí a razão, Senador Bernar
do Cabral, pela qual a solicitação de V. ~veio ao 
encontro do meu ponto de vista: 

Municipalismo desvirtuado 
O municipalismo é urna bela idéia, se tomada 

no sentido de clescentrafJZação e desconcentração 
do poder, mediante crescente municipalização dos 
serviços pCi:Jiicos. Em tese, a autoridade municipal, 
por se encontrar mais próxima da comunidade, rece
bendo direlamente suas demandas, tem mais aptidão 
para estal:elecer priorida:les e corrigir deficiências. 

Agiram certo, porfanlo, os Constituintes de 
1988 ao concederem ampla autonomia aos municí
pios, seja institucional, ao lhes darÉllll competência 
para elaborarem suas próprias leis orgânicas, seja fi
nanceira, ao elevarem consideravelmente sua parti
cipação no bolo tnbutário. 

No entanto, passados sete anos, a experiência 
mostra que são pífios os resLitados práticos da auiO
nomia Salvo exceções - algumas até brilhantes - os 
municípios, principalmente os pequenos, encontram
se mergulhados em crise financeira, muitos impossi
bilitados sequer de atender a folha de pessoal 

Urna crise aparentemente ãlfícll de expücar se 
considerarmos que, a partir ele 1989, a receita global 
dos municípios cresceu sLilstancialmente, em ter
mos reais, graças ao aumento das transferências 
compulsórias feitas pela União e pelos Estados. 

Deveriam, pois, estar com suas contas equili
bradas, aptos a tocar os serviços que lhes são ate
tos e nunca, como acontece, de pires na mão, a 
mendigar ajuda financeira 

Que terá acontecido? Sem dúvida, existe um 
fator conjuntural, provocado pela estabilidade da 
moeda, que faz emergir problemas antes mascara-
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dos ou contornados pela desordem inflacionária 
Não obslante, a situação da grànde maioria dos mu
nicípios poderia ser bem melhor, não fossem os des
membramentos que se intensificaram de forma abu
siva a partir da Constituição. 

Em meados dos anos oitenla. existiam no Bra
sil cerca de quatro mil municípios, que hoje são em 
tomo de cinco mil. Vale dizer que nos últimos dez 
anos foram criadas aproximaelamente mil unidades 
municipais, numa proliferação artificial e indesejável, 
que praticamente anulou os ef~ do aumento de 
receita propiciado pela Carta de 1988, na medida 
em que os recursos passaram a ser divididos por um 
número mt:ilo maior de parceiros. 

Alguns perguntarão se não foi benéfica a redis
tribuição desses recursos em favor dos distritos 
emancipados. Em alguns casos, -Gim, quando a 

. emaJ ocipação coroou um processo naúJraf de evolução 
desses áiSititos, já em condições de possúrem auto
governo. Nesses poucos exeqllos, é claro que os re
cursos provenientes de repasses federais e estaduais, 
somados à recei1a própria, terão contriluido para im
pulsionar o desenvolvimento desses novos municípios. 

Infelizmente, são exceções. Na grande maioria 
dos casos, esses distritos estavam longe de reunir 
os requisitos mínimos para a sua emancipação. E 
quando falo em requisitos mínimos, penso em ter
mos de: 1!1., ativiclade econõmica expressiva; 2", um 
espaço urbano com adensamento adequado; e, 39-, 
recursos humanos com alguma quafificação para o 
exercício de funções político-administrativas. 

Se tais condições não se reúnem, a autonomia 
se toma uma vilória de Pino. Enfraquece o municí
pio desmembrado, que perde receita, e não benefi
cia o distrito emancipado, que, sem receita própria, 
passa a viver exclusivamente dos repasses federais 
e estaduais. Recursos que poderiam beneficiar a co
munidade, se não fossem absorvidas, corno geral
mente o são, pelo custeio da estrutura político-admi
nistrativa Os vencimentos do prefeito, do vice-pre
feito, dos secretários municipais, dos vereadores, 
dos assessores e burocratas, engolem toda a recei
ta, nada sobrando para a prestação de serviços pú
blicos, muito menos para investimentos. 

Trata-se de um enorme desperdício de dinheiro 
púbfico. Os mil municípios criados nos últimos anos, 
fragilizaram os· outros quatro mil, ao lhes subtrair re
ceitas, carreadas para os bolsos de mil prefeitos, mil 
vice-prefeitos, nove mil vereadores e algumas deze
nas de milhares de apaniguados admitidos sem con
cursO público. Todos, pOr sua vez, cabos eleitorais 
de governadores~ senadores e deputados. 

Essa: farsa precisa acabar. Em boa hora, o Mi
nistro Nelson Jobim elaborou uma proposta de 
emenda constitucional determinando que a regula
ção da criação de municípios se faça por lei comple
mentar federal, proibidos novos desmembramentos . 
enquanto essa lei não for promulgada 

Já est>u ouvindo a choradeira contrária, hipo
critamente em nome do princípio federativo e do mu
nicipalismo. Na verdade, apenas a defesa de inte
resses eleitoreiros e de uma prática abusiva, que 
precisam urgentemente de um basta 

Certa vez, assisti ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, aparteando o Senador Lúcio Alcântara, 
dizer que, durante os seus quatro anos no governo 
da. Bahia, resistindo a um enorme pressão politica, 
não permitiu que se ·criassem · riovos municípios. 
Dou-lhe parabéns por isso, nobre Senador. V. Ex" 
mostra, mais uma vez, a coragem de que é, inega-
velmente, detentor. · · · · 

Ao Senador Bernardo Cabràl;dou também as 
minhas congralúac;ões pela enlEiricia conslilucional, 
que espero seja aprovada pelo Congresso Nl!çional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ~; 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - A Presidência informa à senadora Emilia Fer
nandes, _próxima oradora inscrità, que, por ocasião 
da inscrição do Senador Antonio Carlos Magalhães, 
a Assessoria da Mesa t~lefonou ·para o gabinete do 
SenadorTeotonio Vilela Filho, coino é de praxe, e S. 
Ex!! cedeu a sua inscrição ao Senador Antonio Car-
los Magalhães. · · 

Concedo a palavra à nob(E! ~nadora Emília 
Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDEs (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte áiSCUISO. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, já no final 
desta tarde, e tendo, ontem, aguardado no plenário 
até aproximadamente as -18 horas, venho dar o meu 
depoimento a respeifD do ocoiiido na Supercomis
são ontem, pela manhã, e tarroém traçar algumas 
considerações em relação ao encaminhamento des
sa questão que considero de mãxima importância 
para o País e, portanto, de grande responsabilidade 
para todos nós. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamento 
profundamente quanto ao ocorrido ontem na Super
comissão do Senado Federal. Entendo que as reper
cussões negativas para o Senado Federal foram 
muito grandes. Tratava-se da reunião de três comis
sões importantes desta Casa, deliberando e procu
rando ouvir mais um cidadão brasileiro a respeito de 
um assunto da maior importância, já que o brigadei-



342 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

ro Ivan Fro!a é uma pessoa que conhece o tema por 
tê-lo acompanhado desde o seu início. 

Perdemos a oportunidade de ouvir mais infor
mações e esclarecimentos a respeito do referido as
sunlo. Houve precipitação da Comissão. 

Particularmente, não apóio as deciarações ex
pressas no jornal Tribuna da Imprensa, feitas pelo 
brigadeiro. Mas penso que perdemos, inclusive, a 
oporli.Jnidade de contesláolo em relação a seus de
poimentos.. Entendo que foi precipitada e profunda
mente desgas!ante, para o Senado Federal, a forma 
pouco elegante como se encaminhou a questão_ · 

No entanto, gOSiaria de registrar P,OniDs que 
considero impor!ante em relação ao assunto. 

A Amazônia brasüeira é uma das regiões mais 
ricas do mundo. Ali estão as maiores reseritas nine
rais do planeta, como o estratégico.nióbio, utilizado 

. na construção de espaçonaves. 
O patrimõnio genético, vegelal e animal, funda

mental para o desenvolvimento da engenharia gené
tica e da biotecnologia, constitui-se no maior palri
mônio do povo brasileiro. 

Além disso, a floresta abriga reservas fantásti
cas de água, de madeira e de plan1as as mais varia
das.. Sem falar nas possíveis reservas de petróleo. 

A concentração de !antas riquezas vem obri
gando o Pais a voltar-se cada vez mais para a Ama
zônia Por um fado, para incorporá-la plenamente na 
estrutura politica e económica da Nação, o que de
manda um grande esforço na busca do conhecimen
to delalhado da região. Por outro, para alcançar so
luções adequadas para assegurar a soberania sobre 
o território, historicamente ameaçado pela cobiça ex
tema, pelo contrabando de riqoezas, pelo tráfico de 
drogas e pela devastação. 

T ai situação impõe, portanto, a necessidade de 
uma maior presença do País, do Governo, 1ant0 po
lítica, quanto fisicamente, ou militarmente na região. 

É nesse sentido que um sistema de vigilância 
constitui-se em impor!ante iniciativa para o País 
exercer o poder sobre essa região, por meio da vigi
lância e controle ambientais, do controle do tráfego 
aéreo, do monitoramento das condições meteoroló
gicas e do controle do contrabando. 

Mas, gos!aria de obter esclareCimentos, Srs. 
Senadores. Existe soberania sobre o Sistema? 

A iniciativa de viabilizar o Sivam, se justa, no 
entanto, é fU1damental que assegure resguardar os in
teresses e a soberania nacional sobre o seu território e 
as informações advindas do processo de vigilância 

Assim como é elogiãvel a posição dos militares 
brasileiros, por sua vez, em defender a existência de 

um maior controle sobre a região, corno forma de 
preservar as riquezas nacionais e nossas fronteiras 
geográficas e aéreas. 

Essas preocupaQÕes, ao nosso ver, não estão 
contidas neste prÕces.;o em curso, pois uma série 
de questionamentos levantados por autoridades 
deste País não foram respondidas. 

Vejamos, por exemplo, o que diz o físico e pro
fessor da USP Rogério Cesar Cerqueira Leite, em 
entrevista à Revista Veja, no dia 27 de dezembro. 
No seu depoimento, há afirmações desta natureza: 

O Siivam é um pacote que vem de fora 
e foi feito por pessoas que não conhecem a 
Amazônia nem a realidade brasileira Isso 
não funciona O melhor exemplo é o Acordo 
Nuclear BrasiVAiemanha Nós gas!amos 
US$7 bilhões com uma grande quantidade 
de equipamentos nucleares muito avança
dos que, aqui, viraram uma autêntica caixa
preta( •.• ) O Siivam tem a mesma filosofia do 
acordo com a Alemanha t, portanto, um re-
trocesso.( ..• ) · 

A intervenção do Embaixador só cói\tir
ma que o interesse dos Estados Unidos pelo 
Sivam vai além do espaço financeiro. Se . 
fosse uma questão puramente comercial, o 
Embaixador, cuja missão é representar o 
Governo americano, não se teria intrometi
do.( •.. ) Na verdade o que está em jogo é o 
controle não apenas da Amazônia, mas de 
todo o Norte da América do Sul, inclusive o 
Caribe. <---l . 

Do jeito que está, o Sivarn - continua 
afirmanJo o Professor Rogério Sérgio Cer
queira Leite - é sem dúvida um ponto de pe
netração para os Estados Unidos.. Ses terão 
acesso a mlitas informações, àquilo que os 
rnifrtares chamam de intetigência. Também 
haverâ um trânsito bem maior de america
nos na região Amazõnica, pois os técricos 
da Raytheon terão de fazer a manutenção 
dos radares e dos demais equipamentos.. 

Os americanos não querem que nin
guém, além deles, tenha acesso a uma tec
nologia que permite obter informações com
pielas sobre tudo que acontece no espaço 
aéreo e no chão das áreas vigiadas. Por 
isso ten!am forçar o Brasil a comprar uma 
tecnologia reconhecidamente obsoleta 

Se. o problema era de segurança. ou 
de soberania nacional, por que entregar o 
Sivam justamente à Raytheon, uma empre-
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sa que é quase um braço do Pen!figono? E 
que ainda por cima é sócia da E-Systems. 
uma companhia vinculada à CIA? Compmr 
um pacote dessa gangue é o mesmo que 
entregar a Amazônia a eles. 

Vejam a natureza dessas afinnações, a neces
sidade aprofundarmos o debate. E ainda: precisa
mos, realmente, ter a ~ se existe ou não su
perfaturamento, C9mo foi ventilado, e temos dados a 
afinnar. 

A Sociedade Brasneira para o Progres
so da Ciência, por exemplo, acusa o projeto 
de ter sido superfaturado. 

Temos que ter esSé esclarecimento. 
Segundo a entidade, o Projeto Sivam 

poderia custar US$925 milh6es, ao contrário 
dos US$1,4 bnhão cobrados pela empresa 
americana. 

A mesma denúncia já havia sido feita 
pelo Depulado Federal Arlindo Chinagna, do 
PT de São Paulo. 

E, agora, recentemente, reafirmada 
pelo Tenente-Brigadeiro Ivan Frota. 

O Senador Gilberlo Miranda também 
havia advertido para o fato. 

A acusação ou denúncia, portanto, per
manece sem defesa ou exprK:ação minima
mente razoável. 

O sr. Ney SUassuna- V. Ex' me pennite um 
aparte? 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Concedo o 
aparte a V .Ex2 . 

O Sr. Ney Suassuna- Em relação à preocupa
ção com a Amazônia, não tenho nenhuma xenofo
bia, mas, realmente, é surpreendente como nos tn
mes americanos, principalmente os de televisão, Uti
mamente o Robocop tem vindo Sert1)1'e de uma 
guerra na Amazônia. E é impressionante corno sem
pre falam que estamos destruindo a Amazônia em . 
programas de televisão, principalmente nos Estados 
Unidos e em alguns países da Europa. Então, não 
resta dúvida de que devemos ter uma certa precau
ção. Não chego ao ponto de dizer que a Raylheon. 
não deveria ser, mas acredito que essa ponderação 
tem que ser feita e que deve(IIOS sempre pensar 
que, em 50 anos, teremos problemas, com toda cer
teza, de espaço no mundo, e a Amazônia é um es
paço a ser cobiçado. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES- Agradecemos 
o aparte de V .Ex~ Sabemos exatamente que há pon
tos divergentes em relação ao assurrlo abordado. 

Nós os respeitamos. No entanto, a nossa convicção 
é de que a Amazônia precisa ser vigiada. precisa ter 
segurança pelo que ela contempla, pelo que repre
senta para o Pais e para o mundo. Todavia, temos 
pensamentos divergentes no encaminhamento desta 
questão, neste momento aqli no Senado. Passare
mos logo a expor o que pensamos, como deve ser 
abordado. 

Dando continuidade ao meu raciocinio, gosta
ria de lembrar tan'tlém que falta o relatório final do 
Tribunal de Contas da União, porque, sobre as expli
cações fornecidas pela Aeronáutica, ainda não está 
concluido; e o relatório anterior acusava dezoito irre
gularidades, fartamente divulgadas pela imprensa, e 
até o momento sem esclarecimento; 

Por exemplo, é bom deixar aqui registrados al
gtmS questionamentos: 

Por que seis dos nove rnembros da 
Comissão da Aeronáutica que escolheu a 
Esca como gerenciadora do Sivam recebiam 
salários da própria empresa? 

Por que a Aeronáutica pagou llC! servi
ços de •comunicação empresarial" e·eonsul
toria, prestados pela Esca para a RaYiheon. 
entre outros? ' 

Por que o -ministério mantinha uma 
conta "sem amparo legal", que tinha por ft.n.. 
ção fazer pagan)entos aãlélntados à Esca e 
evitar licitações? . . 

Por que a Aeronáutica pagava gastos 
de diretores da Esca e faminares no exterior 
(diárias, refeições, gorjetas, frigobar, etc.)? 

Por que a Aeronáutica pagou US$1 ,7 
milhão à ESca, referente à propriedade de 
um software- (programas de computador) 
que jã pertenciam ao Governo? 

Por que o Minislério promoveu uma 
rescisão amigávef com a Esca, apesar de a 
empresa estar descumprindo obrigações 
pactuadas e de estar inadimplente com a 
Previdência?· · 

Tudo isso nos faz lembrar que 1ambém o pro
Ce$SO que estamos vivendo hoje está comprometido 
por uma série de vícios. Inclusive, o Senador Gilber
to Miranda, o Relalor, no seu relatório final, que 
apresentou no ano passado, perguntou por que a 
Comissão do Sivam alterou, sem dar conhecimento 
a dois Presidentes da República, ao Relator e ao 
Senado, o resultado de uma seleção já homologada. 
Vejam quantas considerações ainda precisam ser 
esclarecidas! Coloca o Senador Gnberto Miranda, 
em documento enviado ao Presidente da República. 
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Pior ainda. trocou eauipameniDS, no 
caso, radares, que, originam<>nte, custariam 
aos cofres públicos US$7 4,8 r;~lhões por ou
tros de valor muito superior e ainda em fase 
de desenvOlvimento, sem terem sido tJiliza
dos, até hoje, em nenhum país do mmdo.( ... ) 

O edital do Sivam proibia expressa
mente a oferta de prolótipos ( ... ). 

O mais graue nessa hislória talvez seja 
o fato da denú:lcia de essa suposta irregula
ridade cometida pela Comissão do Sivam 1er 

. sido encaminhada ao Governo em abril a:Jti
mo, hã sete meses, sem que qualquer atitu
de tenha sido tomada 

Foram enganados o Senado, o Rela
tor, dois Presidentes da Rep(blica, e enga-
naram o Brasil. 4 

Tudo ·isso merece uma atenção especial por 
parte desta Casa É por isso que podemos e deve
mos constnir um sistema próprio, baseado em tec
nologia nacional, desenvolvido por técnicos e cien
tistas.brasileiros. O Brasil jã demonstrou a sua capa
cidade· de encontrar soluções. criativas e próprias 
para enfrentar os seus problemas sociais, econômi
cos e de infra-estrutura. 

Assim ocorreu com a Petrobrás, que foi buscar 
petróleo em águas profundas, com a Telebrãs, que 
desenvolveu a fibra ótica, e tantos outros exemplos 
que comprovam as potencialidades nacionais. 

Da mesma forma, podemos apostar no esforço 
próprio para constrúr um projeto de proteçã.o e vigi
lância para a Amazônia, que também promova o de
senvoMmento industrial e teé:nelógico do País. 

Portanto, diante de tantas irregularidades, de
núncias e questionamentos sem respos1a, o Senado 
Federal não pode aprovar este projeto. 

A saída mais sensata é zerar tudo, aumenlan
do o debate sobre o assunto, que é de extrema rele
vância para o Pais, buscando encontrar a melhor 
saída para o País. 

Por outro lado, se a Comissão concluir que as 
suas atribuições são timitadas para apurar com a 
profundidade necessária. então que se parta para 
umaCPI. 

Esse é o nosso entendimento. 
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Exª me permite 

um aparte? 
A SRA. EM(LIA FERNANDES -Tem V. Exª a 

palavra 
O Sr. Eduardo Suplicy- Senadora Emma Fer

nandes, estou de pleno acordo com o teor do seu 
pronunciamento, primeiro, porque avalio que teria 

sido muitp mais adequado ao Senado Federal ter 
ouvido o Brigadeiro Ivan Frota, na minha impressão. 
Pelo que pude ouvir da in1Jrensa. nos programas de 
rádio da manhã de hoje, nas divelSas rádios de São 
Paulo, do Rio Gràivle do Sul e de Presidente Pru
dente, recebi telefonemas e as observações que 
ouvi eram de critica -à decisão tomada ontem pelo 
Senado. Não .me pareceu ser aquela a melhor ma
neira de defender a honra do Senado ou dos seus 
membros. Teria sido mais adequado ouvir o Briga
deiro Ivan Frola e dizer com franqueza quais eram 
os erros de concepção e de atitude de S. Si', seja no 
que diz respeito à ameaça de golpe miitar, que não 
é a solução para quaisquer erros que possam ocor
rer, seja com respeito a possíveis ofensas a alguns 
dos Senadores. Isso mereceria ser esclarecido em 
total profundidade. No que ãJZ respeito à análise que 
V. Exª faz dos fatos até agora levantados e do nosso 
conhecimento sobre o Projeto Sivam, estou inteira
mente de acordo com a conclusão do seu pronun
ciamento. 

A SRA. EMÍLIA FEaNANDES - Agradecemos 
o aparte de v. E# 

Concluímos reafirmando a nossa posição e a 
nossa avaliação em relação ao ocorrido ontem na 
nossa comissão. Acho que perdemos uma oportuni
dade importante de ampliarmos o debate, de apro
fundarmos os dados e "!té de questionarmos o pró
prio entrevistado em relação a depoimentos feitos à 
imprensa deste País. . 

Não podemos concordar com a forma desele
gante com que foi tratado, e, no meu entendimento 
~e foi, de certa forma, desacatado, porque faíar-lhe 
de forma -agressiva e, ainda mais, neste plenário, 
chamã-lo de irresponsável e desqualificado, quando, 
no mínimo, se analisarmos sua biografia, até com as 
restrições que possamos ter em nelação ao Brigadei
ro, enconlraremos uma pessoa que prestou 45 anos 
de sua vida a este País, que se destacou e ocupou 
cargos importantes também junto às forças mifitares, 
com condecorações inclusive no exterior. Portanto, 
por si só, era para ser ouvido. Se não veio aqui por 
6vre e espontãnea vontade; ele foi chamado, ele foi 
convidado. 

Quero que fique registrado que atitudes desla 
natureza. até mesmo com ameaças de agressão fí
sica, só vêm colocar em risco o nome desta Casa, o 
qual gradativamente buscamos resgatar, para que a 
própria sociedade laça uma avaliação mais coeren
te, mais correia do que aqui se faz, dos objetivos 
que aqui se defende e do trabalho intenso que há 
nesta Casa 



Janeiro de 1996 ANAIS_DO SENADO FEDERAL 345 

Desta fonna, Sr. Presidente, encenamos nossa 
manifestação, dizendo aos Srs. Senadores que o 
projeto que está em debate. que não é tão simples 
como parece, exige: a responsabilidade de todos 
nós, porque ~ntamos a sociedade brasReira. 

Muito obrigada 
Durante o discurso da Sra. Erm1ia Fer

nandes, o Sr. AnfDnio Çarlos Valadares, Su
plente de Secretário;'rfeixa a cadeira da pre
sidéncia. que é ocupada pelo Sr. . Romeu 
Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Tem a 
palavra o nobre Senador Ney Suassuna, que dispõe 
de 20 minulos. 

OSR.NEYSUASSUNA(PMD~B. Pronwr 
cia o seguinte ÕISCUISO) -Sr. Presid{lnte, Sr"s e Srs. 
Senadores. é necessário insistir na questão alar-

. mante do mau estado de conservação da malha ro
doviária brasileira. Estamos numa situação inlolerá
vel, que causa penosos prejuízos à economia, e en
contramo-nos sob a ameaça de uma deterioração 
pior ainda, que pode significar impasses catastrófi
cos e implicações financeiras gravissimas. 

Da malha QJdoviãria federal, que tem 51.612 
qlilômetros de rodovias pavimentadas, apenas 28% 
encontram-se em boas condições; 54% estão em 
condições apenas sofríveis e 18% em mau e péssi
mo estado. 

Em enormes extensões de nossas rodovias, vi
vemos o perigo de perder a oportunidade de fazer 
obras de manutenção e ter que fazer obras de res
tauração, ou mesmo de reconstrução. Isto é, o que 
não foi feito hoje cus1ará muilíssi~··arnanhã. A res
tauração custa 60 vezes o cUS1o da manutenção 
anua!, e a reconstrução, 125 vezes mais. 

Existe, dada essa lamentável situação, um pre
juízo que ocorre diutumamente. Anãs, duplo prejuf
zo: o aumento do custo do transporte rodoviãrio e o 
ifrlJacto disso ·resultante sobre custos difusos em 
toda a economia Estudos de entidades nacionais e 
internacionais, como o DNER, o Banco Mundial, a 
Federação Internacional de Rodovias, apontam para 
a multiplicação por um fator de três quando se com
para o custo do transporte em rodovia não boa, ape
nas regular, com o custo em rodovia em-mau esta
do. Isto é, o desgaste dos veículos, a perda de tem
po, o maior cusiO de combustível, a perda eventual 
de mercadorias, os acidentes, tudo isso triplica o 
cus!o do transporte. 

Portanto, em grande parte das rodovias fede
rais, estamos pagando muiiO mais para ter um servi
ÇO pior, porque não estamos conseguindo, nos úlli-

mos anos, equacionar a questão de como assegurar 
recursos para a rnanlltenção das estradas. 

No entanto, essa já foi uma questão bem resol
vida no Brasil. Primeiro, por meio do Fl.lldb Rodoviá
rio Nacional - FRN: criado em 1945. Houve carência 
pardal de recursos quando esse Fundo começou a 
ser absorvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvi
meniO - FND. Com a extinção do FND, a partir de 
1992, a situação se agravou ainda mais, melhorando 
com a recriação do FRN, em 1987. A Constituição 
de 88, porém, proibiu a vinculação de tribulos, e o 
FRN foi extin!o. Em 1989 e 1990, lez-$8 Lll18 expe
riência com o selo-pedãgio, que também não deu 
cer!o. Assim, a partir de 1990, ·dependendo exclusi
vamente dos recursos repassados pelo Tesouro Na
cional, despencaram os inveslimen!os em manuten
ção e recuperação de rodovias federais. 

São anos e anos de negligência, abandono e 
falta de racionalidade, ameaçando nossa malha ro
doviãria nacional, um dos maiores patrimõnios do 
País, avaliado em 150 bilhões de reais. 

A solução Para esse terrível perigo, solução ra
cional, inatacâvel, é muito simples, já foi teS!ada no 
Brasil com bons resultados, e é usada enf rnui!os 
países cOm pleno sucesso. é a criação de um tribulo 
sobre combustíveis. Esse é um tnbuto daquela mo
dalidade em que todos pagando, cada um paga pou
co; em que paga mais quem mais usa e paga menos 
quem menos usa; um tribu!o fácol de ser pago, sem 
penalizar o contribuinte com embaraços burocráli
cos; um tributo de arrecadação simples e de baixo 
cus!o. 

Implantado o bibuto sobre combustíveis, com 
destinação exclusiva à manutenção· e recupeiação 
de nossas estradas, haveria uma radical mudança 
de situação: o contribuinte teria o direito de exigir 
boas estradas e efetivamente veria ressurgirem as 
boas. estradas. Estima-se em três centavos por litro 
o montante que proporcionaria a recuperação de 
nossas rodovias, que, num prazo de três a quatro 
anos, poderiam ser levadas a um bom, e mesmo óti
mo, estado de conservação. 

A conservação rodoviãria através de recursos 
do T escuro· é uma solução qu~ fracassou. Aliás, tia
ta-se de fenômeno universal: onde não hã fundo vin
culado, as estradas acabam. Também a concessão 
de rodovias a particulares não é uma solução global 
salisfalória, porque apenas 15% d~odS têm caracte
rísticas adequadas a esse fim. 

Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, o Con
gresso Nacional precisa agir rapidamente e seria
mente sobre o assunto. As rodovias são e continua-
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rão sendo vitais ao Brasil. é. pena não usarmos as 
redes fluvial e feiTOViária! Temos que usar as rodo
vias, e é preciso que· aS coloquemos em eStado de 
utilização. Se!T1ll"8 lhes caberá um papel decisivo na 
prosperidade que almejamos para o nosso País. É 
um papel lógico, raàonal. Hoje podemos dizer com 
absoluta cerreza que não há boas rodovias, não há 
raàonafKiade. sem fundo vii'ICIJado. Nós, homens 
públicOs, não podemos deixar que prevaleça o irra
cional. E o irracional, nessa questão, é deixar que a 
rodovia continue sendo problema. quando, por natu
reza. ela é solução. 

Muikl obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra ao próximo orador inscrito, Senador 
Nabor Júnior. V. ex;< dispõe de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
. o seguime discurso.) - Sr. Presidente, ·si% e Srs. 

Senadores; minha presença na tribuna do Senado 
Federal, neste final de tarde, não se prende a qual
quer dos magnos temas institucionais que foram ci
tados pelos oradores que me antecederaJ1'1, mas, 
tampouco, trata-se de problema irrelevante. Numa 
democracia como a que hoje vivemos. os grandes 
dramas dos pequenos cidadaos merecem e exigem 
a mesma atenção dos legítimos representanleS da 
Pálria . 

E a situação angustiante vivida pelos servido
res do ex-Território Federal do Acre se agrava a 
cada dia. em conseqüência de erros e omissões co
metidos contra eles por diversas esferàs administra
tivas. no que diz respeito ao crédito dos salários de 
dezembro. 

Como é de conhecimento de V. EX!s. os servi
dores dos antigos territórios federais, quando as res
pectiv;;ls Unidades se emancipam e passam ao sla
tus de autonomia estadual, têm seus vencimentos 
honrados pela União, que, em última instância. foi a 
entidade juríãK:a que os contratou. E, a exemplo dos 
demais servidores federais, têm seus vencimentos 
creditados em duas etapas: 30% em tomo do dia 20 
do mês vincando e os restantes 70% até o dia 5 do 
mês subseqüente. Para tanto. a União faz o repasse 
regular, mês a mês. no cronograma previamente es
tabelecido e que respeita essas contingências. 

Sucede que o estouro das contas púbücas nos 
últimos meses de 1995, que exigiu a aprovação de 
dois grandes créditos adicionais suplementares, não 
foi suficíeme para garantir a segunda etapa do paga
mento refereme a dezembro. HotNe, apenas, o 
adiantamento de 30%. E até hoje. dia 17 de janeiro, 
a integralização - que teria de ter sido feita até o últi-

mo dia 5 - ainda não aconteceu. gerando uma sitla
ção de desespero entr@. aqueles veteranos servido
res, a maior parte dos quais já em idade avançada e 
dependenles da quantia que lhes é devida para fa
zer face aos elevaâos gastoS com sua manulanção 
e alé mesmo compra de medicamentos de uso obri
gatório: 

Na virada do ano. com as regras que pennitem 
a 6beração dos duodécimos, os recursos passaram 
a existir, mas sua transferência esbarrou em obslá
culos legais, como a necessidade de que se caracte
rizem em resiDs a pagar os débitos fiscais do exerçl
cío anterior. 

Para tanto. era necessãria a assinatura de con
vênio entre a União e o Estado. o que demorou nU
to além do admissível. A co~ incompetência 
do aluai Governo do Acre; a ausência de irnport;r.
tes auxiliares; os erros grosseiros cometidos na ela
boração dos docuneniDs e alé mesmo o uso, por 
parte da administração esladual, de formüários ina
ceitáveis, tudo isso contribuiu para transformar em 
desesperadora confusão o que poderia ser um pe
queno atraso, confusão que até hoje impediu o çré
dito dos salários daqueles veteranos colaboradores. 

Tenho agora urna importante informação para 
os servidores do extinto Território Federal, hoje Es
tado do Acre: acabo de receber relalório verbal de 
funcionârios do Ministério da FaZenda dando conta 
de que finalmente o GoVerno do Estado conseguiu 
se acertar e assinar o convênio, aguardando-se para 
amanhã a sua ptbficação no Diário Oficial, seguin
do-se a pronta liberação.dos recursos pelo Tesouro 
Nacional. Se isso realmente acontecer. os pagamen
tos serão creditados na próxima semana. para alívio 
dos servidores prejudicados. 

Sr. Presidenle, SP's e Srs. Senadores. o falo 
que venho de relatar não aconteceu pela primeira 
vez. pode acontecer novamente. É uma siluação 
inevitável no quadro de ãdiculdades econOmicas vi
vidas pelo Pais nas últimas décadas, em que fechar 
o orçamerito fiscal se converte no grande drama dos 
administradores públicos. No entanto, mesmo sendo 
um fato possível de ocorrer, por isso mesmo deve· 
estar previsto e merecer ações prontas e eficazes, 
para evitar que o ónus recaia sobre quem não tem 
culpa alguma 

É importanle que se deixe lavrado veemente 
protesto contra es;;a ~ituação que levou mDhares de 
pessoas humildes a passar vexames e necessida
des inconcebíveis. Quem vai, agora, pagar os prejul
zos. reembolsar o dinheiro dado aos agiotas e aos 
bancos? Sim. porque as contas e as necessidades 
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de medicamentos e da sl.bsis1ência diáiia não pode
riam ficar esperando que o Governador Orleir Carne
fi assinasse o sonhado convênio da União. São per
das reais, materialmeme comprováveis, que podem 
ser aferidas por qualquer pessoa que venha a con
versar com os prejudicados. 

o mais doloroso é saber que todo esse sofri
mento, na realidade, seria evitável Quando o nosso 
Companheiro, Senador Aaviai'IO Melo, era Governa
dor do Acre, o problema aconteceu, ao que me re
cordo, pelo menos duas vezes: o· Governo Federal 
atrasou o repasse das verbas destinadas ao paga
mento dos servidores do ex-Território, mas o Gover
nador não permitiu que aqueles hurrildes cidadãos 
fossem prejudicados e sofressem com o atraso. E 
ele, Governador Aaviano Melo, lançou mão de re
CUISOS do Tesouro Estadual para ~etar o paga-

. mento dos servidores, ressarcindo-o posteriormente, 
quando chegaram os repasses federais. 

Isso se chama sensibilidade social e responsa
bilidade administrativa, coisas que, desgraçadamen
te, não fazem parte dos princípios adotados na atual 
ges1ão do Sr. Orleir Cameli. 

Era o que tinha a dizer. 
Mtilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) - Conce

do a palavra à próxima oradora inscrita. Senadora 
Benedita da Silva 

V. Ex" dispõe de vinte minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT"RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SP5 e Srs. Senadores, temos 
tomado conhecimenlo por intennédio da imprensa -
e eu em particular por·ser do Es1ado do Rio de Ja
neiro, onde as negociações .têm-se dado - da sill:la
ção difícil que o Uoyd Brasileiro es1á enfrentando. 

Gostaria de trazer a esta Casa proposta que 
faz parte dos entendimentos que estão sendo fei
tos, proposta essa que precisa do apoio do Sena
do Federal, intercedendo junto ao Presidente da 
República, para que essa reivindicação IXl55<t ser 
~d~ . 

Primeiro gostaria de·dizer que; há quatrO me
ses, setecenfDs funcionários do Uoyd· Brasileiro es
tão trabalhando gratuitamente -_ não estão receben
do absolutamente nada - para manter a empresa e 
garantir que as negociações possam ser feitas. 

É preciso entender que hã lJil3 dívida traba
lhista muito glande com. os funcionários do Uoyd 
Brasileiro. Sendo os trabalhadores os credones privi
legiados dessa negociação, eles entraram com uma 
ação pedindo o usufruto, e o Governo; por sua vez, 

contrapôs-se; entraram, então, com uma fiminar, ga
nharam-na. e o Uoyd es1á em pleno funcionamento. 

O que nós queremos e, em particular, eu, rep
resentante do Estado do R'10 de Janeiro? Sabemos 
que o Governo deêi-elou a liquidação do Uoyd, e não 
apareceu nenhum interessado na erT1'f8S3. O Go
verno terá, assim, de gastar US$324 milhões em 
sua liquidação, o que é impossível ·na situação em 
que nos encontramos. 

Com base na política de privatização e diame 
da proposta apresentada pelos funcionários do Uoyd 
Brasileiro, temos de garantir que esse crédito lhes 
seja concedido. Sabemos que o usufruto não vai re
querer nenhum cemavo do Tesouro e resolve a si
tuação do Governo e a. dos funcionários do Uoyd 
Brasileiro; oferece, portanto, vantagens. 

Gostaria de comentar algumas delas, porque 
tenho em mãos, dentro das reivindicações feitas, 
uma articulação dos funcionários do ·lloyd que já 
buscaram e encontraram parceiros .para a solução 
desse problema: · · · · · 

Antes de mais nada, faço tn apelo ao Senado 
Federal pedindo o apoio desta Casa para resdl\.ter a 
situação do Uoyd. Estamos buscando ·junto aõ Go
verno Federal uma audiência Já tâlei com o 'líder 
do Governo· para consegu-Ia e estamos mantendo 
contafD com representantes do Sindicalo dos T raba
lhadores do Uoyd e, tarnPém. com doiS interessados 
que querem negociar esSa. proposta' : · 

O Governo para liqlidar o Lioyd terá de gastar 
US$324 mHhões. E o usuli'ulo nas suas considera
ções básicas possui três estágios:. 

"12 Eslágio -lmedia10: · 
~ Consoflda todas as clí'vidas trabalhis

tas para pagamenlo em 8 anos no valor est>-
. mado de U$50 milhões; · · 

· - Hquida. todas as dívidàS da empresa 
no exterior no valor' de US$4 milhões: · 

- assume ·os custos de indenizações 
trabalhistas no valor de US$8,5 milhões; 

.- Repara e coloca em ·iráfego 14 em
barcações da frota do Uoyd· Brasileiro efé
tuando gastos dé reparos em estaleiros na
cionais no valor de US$20 milhões, o que 
aumentará o valor dos ativos da empreSa 
em US$80 rrulhões. Estimativa da Gal
braiths (broker londrino) do valor das 14 em
ban:a;:ões após reparos de US$150 nilhl:ieS:-

22 Estágio - Operação empresa: · '. •.' 
- Estimativa de geração de receifas 

{maior parte em dólares norte-americanóS
câmbio) de US$50 milhões por ano; 
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- Estimativa de geração de receitas 
(maior parte em dólares norte-americanos -
cântlio) de US$50 milhões por ano; 

- Estimativa de pagamen1D de salários 
de pessoal de terra e embarcado de US$14 
milhões por ano; 

- Pagamento· das dívidas trabalhisfas 
com funcionârios no valor de US$7 ~ milhõ-
es por ano; •.,., 

- Estimativa de pagamento de cusiDs 
operacionaiS (fornecedores, estaleiros, por

. tos, em sua maioria no País) ·no valor de 
US$15 milhões por ano. 

3'! Estágio - Conclusão em 2 anos: 
- RecqleraçãJ de aédi!os priva:los da 

errpresa no valor eslili ai> de US$50 milhões; 
- Negociação com cradores no Brasil 

para pagamento parcelado e oom desãgio 
no valor de face de US$14 milhões; 

- Negociação das dívidas de capital de
ságio e pagamento paroelado no valor de 
US$80 mlhões. 

49. Estágio - Consolidação a partir do 
terceiro ano: 

- Aquisição do controle acionário da 
empresa em pan:eria entre os funcionários e 
iniciativa privada. • 

Ora, essa proposta deve merecer toda nossa 
atenção e todo nosso respaldo. O Governo não 
pode, de forma nenhuma, gastar US$324 milhões. 
Essa proposta sequer evita a privatização, mas ela 
será gradual e garantirâ a possibilidade de aumento 
de mão-de-obra - hoje são '1QO funcionãrios. No 
acordo, hã a garantia de que serâ mão-de-obra na
cional. O Governo não terâ problemas oom os 11.11-
cionários, muno menos com o Uoyd Brasileiro. Por 
isso, estou pedindo ao Ministro dos Transportes que 
apóie essa iniciativa. Comuniquei-me oom o Ministro 
Bresser Pereira, pois queremos sens~bilizã-lo para 
esta questão, bem como o Presidente Fernando 
Henrique Gardoso, a quem caberã, evidentemente, 
a garantia de que o usufruto possa verdacleiramerte 
negociar fDdos esses entendimentos. 

Faço, para ooncluir, um apelo ao Senado Fe
deral. Amanhã, possivelmente, estaremos com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando a. 
Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Ado
lescente pleitearã recuiSOS do Orçamento para a 
criança brasileira Caso o Líder do Governo não con
siga uma audiência que anteceda a essa. nós pedi
remos ao Presidente da República que receba a rE!Jr 
resenlação do sindicato, os ft.mcionários e também 

representantes das ~esas interessadas, para 
que possamos garantir urgentemente a definição 
desse processo. . 

Sr. Presidente, peço que faça parte do meu 
pronunciamentO eSta tabela, que passo à Mesa. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR!' BENEDITA DA SILVA EM SUE DIS. 
CURSO: 

LIQUIDAÇÃO X USUFRUTO 
Considerações Economioo Financeiras 

Ponto de Vista do Governo 

Valores em US$ ITillhões 

Descriçao Gastos Gastos c/ 
Liauidos Usufruto 

Dívida Setor Público US$38,5 

Dívida T rabalista uS$5o.o 
lndenizações US$12,0 

Fornecedores Exterior US$4,0 -
Dívidas no 8ra51l (for-
nececlores privados) US$14,0 

Passivo Contingencial US$26,3 

Despesas Correntes 
(liquidação 2 anos) US$30,0 

Slb-Total US174,8 

Despesas de Capital e 
Empréstimo 

BNDES US$26,4 

Fundo Marinha Mer- US$9,7 
cante 

Banco do Brasil US$101,0 

Banco Central US$12,5 

Slb-Total US$146.6 

Total Geral USS324A usso 
Fonte: Dados Grupo de Trallalho Ministério de Transpcr1os Res. 
CONSAD 1195 de 30-7-95 e lsvaniamenk>o posterioroo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Rober1D Arru
da(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi
õião Amin. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Adernir 
Andrade. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. (Pausa) 
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Concedo a palavta ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Uma. (Pausa) 

Não há mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O Sr. 
Senador Guilherme Palmeira enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do dispoS1D no 
art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-Al)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso acaba de 
completar o primeiro ano de seu mandato em cir
cunstâncias que; segundo assinalam as últimas pes
quisas do "Datafolha" e do IBOPE, lhe são favorá
veis, quer em termos de credibilidade, quer em rela
ção às expectativas para este ano de 1 996. Uma 
das mais promissoras dessas expectálivas, o próprio 
Presidente teve a oportunidade de ressaltar em seu 
pronunciamento de fim de ano. quando afirmou que 
o povo brasileiro reconquislou a confiança em si 
mesmo, Creio que não seria exagero afirmar que re
cuperamos também o otimismo que, durante os pe
ríodos mais agudos de descontrole inflacionário, pa
recia ter nos abandonado. Sem dúvida, há razões 
que justificam o ambiente em que vive o Brasil, !le
pois do mais bem sucedido plano de ajuste econô
mico, de quantos foram tentados nas duas últimas 
décadas. O êxito do Plano Real, no entanto, não de
corre apenas de sua concepção e de sua execução. 
Tão ou mais importante do que sua formulação é o 
fato de haver Superado, antes mesmo de completar 
seis meses de seu lançamentO, dois enormes e im
previstos desafios: a crise do México e suas reper
cussões na Argentina. Enquanto os mais otimistas 
previam um inevitável contágio do chamado "efeito 
tequi!a•, os mais pessimistas prognosticavam uma 
generalizada epidemia que arriscava -atingir decisi
vamente o esforço brasileiro de estabilização. Esta, 
no meu entender, é a mais expressiva vitória do pro
jeto brasileiro, que hoje, seguramente. nem os seus 
mais árduos críticos ousam negar. 

Alguns dos aspectos mais positivos desse pri
meiro ano de governo, ném sequer ·chegam a ser 
percebidos em toda a sua extensão. É, por exemplo. 
o que assinala a revista Exame em seu número es
pecial de 20 de dezembro, quando afirma com intei
ra procedência: • A estabilidade que' marcou os pri
meiros doze meses do governo chega a ser sur
preendente. Entrou no Palácio do Planalto um novo 
inquilino e não houve nenhum plano econõmico. 
Não foi feito nenhum confisco. nenhum empresârio 
foi preso ou ameaçado por reajustar seus preços, 

nem hOuve congelamento, controle de preços ou far
sas palélicas". Apesar .disso, o indica Geral de Pre
ços da Fundação Gei(Jio Vargas foi virtualmente o 
mesmo de 1973, quando atingiu a maroa de 15,6%. 
Mesmo se considefcumos o indica de Preços ao 
consumidor, que tem um peso de 30% no IGP, a 
taxa foi de 25,51%. Assinale-se, no. entanto, como 
frisa essa publicação, que tudo isso foi alcançado na 
plenitude do regime democrático e na plena vigência 
das garantias constitucionais em que os atas do go
verno estão submetidos ao controle político do Con
gresso e ao controle jurisdicional dos Tribunais. 

Ao lado do processo de estabilização, porém, 
há algo mais a ser lembrado. T !Vemos estabirldade 
sem retrocesso e com desenvolvimento. Crescemos 
a uma taxa estimada entre 4,2% e 4,6%. t um índi
ce que ainda está longe dos 7,4% da Goréia do Sul 
ou dos 7% do Chile, sem dúvida, mas está rrtito 
acima dos 6,9% negativos do México. e até mesmo 
do 1% da Argentina. O fim do que todos nós constu
mávamos chamar de "ciranda financeira•, algQ que 

-hoJe parece coisa do passado, ·manteve, pelo.{<iafor 
da moeda, uma renda estimada em cerca de 15 bi
lhões de dólares nas mãos dos mais pobres, õ que 
por si só representa dum dos maiores e mais silen
ciosos processos de redistribuiçao de renda já ocor
ridos no país. Se a isto somarmos a elevação efetiva 
do salário-mínimo para mais de cem dólares em 1g_ 
de maio e a circunstancia de que em setembro de 
1995 o rendimento médio real dos 1 IJ% mais· pobres 
da população era 30% maior do que em janeiro, 
chegaremos fatalmente à conclusão de que as lami
nas de baixa renda tiVeram o seu maior poder de 
compra nos atimos quinze anos. Mas nem só os 
mais pobres se beneficiarain da estabilidade. Em 
1995, · mais de 3 milhões de brasileiros viajaram ao 
exterior. O cons1n10 de alimentos aurtientlu 30%, 
as vendas de cimento subiram 20% e o consumo de 
carne atingiu mais de 59Kglhabitante, o mais alto ín
dice dos últimos vinte anos. Como resultado de to
dos esses indicadores, os investimentos que há três 
anos representavam apenas 13% hoje já somam 
17% dQ PIB, ainda que em níveis mlito abaixo" do 
desejado. Mas temos que lembrar que as reservas 

·brasileiras sliliram, em apenas dez meses de 1995, 
mais de 15 bilhões de dólares, devendo ter atingido 
rm dezembro cerca de 52 bHhões de dólares. O sal
do dos investimentos es1rangeiros nas Bolsas · de 
Valores somaram 4,3 bilhões de dólares. A emissão 
de bõnus no exterior chegou a 6,7 bilhões e os em
préstimos em moeda estrangeira atingiram a soma 
12,7 bilhões. 
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Não se trata apenas do êxito deste governo, ou 
de conquistas do Executivo. Trata-se de algo rm.ito 
mais significativo. É o sucesso de todo o ·governo, ai 
incluídos os demais Poderes do Estado. Os avanços 
conseguidos pertencem a toda a Nação. O legislati
vo fez a sua parte, aprovando as emendas do capí
tulo da Ordem Econõmicà e acolhendo, sem renun
ciar à critica e ao dever de aprimorá-las, virtualmen
te todas as propostas dd.Executivo. O relatório so
bre a atividade legislativa do Senado, divulgado pela 
Presidência, é uma demonstração eloqüente do 
quanto esta Casa colaborou para os passos decisi
vos dados em 1995. Com a sanção da lei que insti
tuiu os juizados de pequenas causas, o Judiciário 
presta-se a dar um passo também funclamen!al na 
modernização da Justiça. Aspecto, por sinal, em que 
é preciso destacar o uso do voto informatizado nas 

. próximas eleições municipais. Graças ao esforço do 
Presidente tio TSE, ministro Carlos Mário Veloso, 
esse recurso deverá ser aplicado em todas as capi
tais e nos municípios de mais de 200 mil habitantes. 
o que é uma conquista para democracia brasileira . . 
. No âmbito do Executivo, porém. hã algumas 
áreas que merecem destaque, mesmo nUma apre
ciação sumária como esta Os programas e projetas 
do Ministério da Educação representam um avanço 
sl.tlslancial na dura, desafiadora e gigantesca tarefa 
de revolucionar o ensino no Brasil. Em primeiro lu
gar, a proposta de emenda constitucional que cria 
mecanismos para tomar efetiva a prioridade ao ensi
no de primeiro grau, vinculando os repasses federais 
ao emprego de recursos que, em pouoo, devem ele
var o salário dos professores ao piso de 300 reais. · 
Em segundo, a adoção dos exaines que começam a 
ser aplicados este ano, para aferir a qualidade do 
ensino superior. Em terceiro, os sistemas progressi
vo que começa, também em 96, a acompanhar o 
rendimento dos alunos de segundo grau para perrri
tir o acesso aos de melhor desempenho à Universi
dade, sem os exames se!etivos do Vestibular. Em 
quarto lugar, as medidas para aumentar a autono
mia universitária E, por último, mas não menos im
portante, o uso de novas tecnologias de aprimora
mento do magistério que, sornadas ã expansão da 
merenda escolar, e da distribuição antecipada do 
programa de livros didáticos, seguramente vão alte
rar os padrões de desempenho e de rendimento do 
ensino píblico em nosso pais. 

· · · Na ârea da Apricullura e da Reforma Agrária, o 
fiin da TR nos financiamentos agrícolas e a securiti
zação da dívida dos agricultores, são aspectos que 
não podem ser esquecidos, da mesma forma como 

a superação da meta estabelecida pelo INCRA para 
assentamento de farmlias no ano de 1995. É claro 
que seria desejável que a interinidade do Presidente 
dessa autarquia não se prolongasse por mais tem
po, porque, sem Óúvida, é urgente acelerar esse 
processo, em consonância, aliás, com que o propõe 
o plano de governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso. 

Há também aspectos rm.ito positivos a assina
lar na ârea fiscal e tributária, muito embora a propos
ta de emenda constitucional em curso no Congresso 
esteja ainda pendente de decisão da Câmara. Em 
primeiro lugar, no àmbito da receita, sem aumentar 
tributos, se atingiu, logo no primeiro ano de govemo, 
o mais alto índice de arrecadação do país. Foram 
83,9 bilhões de reais, contra 64 bilhões em 94. Mas 
temos que lembrar que, em 1995, a carga tnbutária 
representou 30,7% do PIB, a mais alta da nossa his
tória, superior mesmo aos 30,5% de 1990. A legisla
ção do Imposto de Renda para 1996, tanto de pes
soas tisicas quanto de pessoas jurídicas' foi aprova
da, em ambos os casos, por lei do Congresso, sem 
o recurso a práticas de exceÇão. Conseguimos re
verter a tenc:lência que vinha desde novembro de 
1994, de sucessivos déficits comerciais, e a despeito 
do déficit final de cen:a de 3 bilhões de dólares, as 
medidas corretivas, como a sobretaxa para automó
veis, têxteis e mais 107 _produtos, jâ produziram o 
efeilo desejado no segundo semestre de 1995. Mes
mo as taxas de juros que todos reconhecemos esta
rem ainda excessivamente altas, constituindo um ·fa
tor de inibição para os investimentos privados e de 
multiplicação. da dívida pública, já caíram de 3,48% 
mensais em março, para 2,94% em novembro e 
2,74% em dezembro. Não podemos esquecer a ins
titL.ição do seguro bancârio e a criação do Proer que 
aduziu mais segurança ao inevitável reajuste porque 
estâ passando o sistema bancário. Esta é umá ãrea, 
por sinal, que trouxe, como era previsível, proble
mas, prejuízos e insegurança ao mercado, com dife
rente critérios aplicados pelo Banco Central às inter
venções feitas nos bancos estaduais e nos bancos 
privados, o que não me parece justo, legítima· nem 
equânime. 

No setor de geração de energia, hã resultados 
também significativos a comemorar. Apesar da mais 
longa greve de sua história, cujos custos para o país 
toram estimados mais ainda não efetivamente calcu
lados, a Petrobrãs conseguiu manter a média de 812 
mil barris diário de produção, contra 734 mil em 94 e 
gerou lucros ainda mÜito razoáveis em face da pro
longada paralisação a que foi submetida em 1995. 
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Definiu-se um modelo de .co~o pra a iniciativa 
privada relativamente à geração de energia elétric:a 
que eslá pennilindo ao pais re1omar, sem novos in
vestimen1os p(bf~ que são cada vez mais escas
sos, as obras de pelo menos 19 usinas. A privatiza
ção da Ught já es1á com seu preço mínimo fixado e 
é de se supor que a da Vale do Rio Doce possa con
cretizar-se ainda este ano. 

No âmbito do Ministérie~ dos Transportes, a 
ponte Rio-Nlterói e os trechos de rodovias entre Rio 
e São Paulo e entre Rio e Juiz de Fora já foram da
dos em concessão à iniciativa privada. ainda que, no 
caso dessas duas últimas, seja de se lastimar que, 
embora os contra1os de concessão tenham sido as
sinados em 31 de outubro; a transferência para os 
concessionários só virá a ocorrer no próximo mês de 
fevereiro. 4 

O Ministério da Justiça deu uma corrlribuição 
decisiva ao processo de restauração democrática, 
ao Stbmeter ao Congresso a lei de reconhecimen1o 
dos desaparecidos, iniciativa que, sem dúvida. deve 
encerrar o ciclo político iniciado com a lei de anistia 
de 1979. Esperamos que em 1996 possa finalmente 
ser concluído, cfiVligado e aprovado o Plano Nacio
nal de Direitos Humanos ora em elaboração, essen
cial para que o País possa melhorar os índices de 
violência que ainda nos envergonham e que depen
dem, em igual medida, da conjugação de esforços 
entre o Governo Federal e os governos estaduais. A 
presença pela primeira vez no Brasil da Comissão 
de Direitos humanos da OEA, demonstra que já não 
temos por que temer a ação internacional, em maté
ria que, neste fim de séclio, transceode os estreilos 
fimites da soberania nacional, pará se transformar 
em assun1o de interesse de toda a humanidade. 

Uma questão sensível é, sem dúvida, a do de
semprego. Mas convém advertir que os dados dis
poníveis referem-se à grande São Paulo, já que não 
há estatísticas discriminadas por selores, em todo o 
Brasil. Segundo a Fiesp, os desempregaaos que em 
janeiro somavam 980 mil, em dezembro tinham subi
do para 1 milhão e 140 mil O aumen1o, em tennos 
absolutos foi, de 160, e em termos relativos de 
16,32% sobre o tola! de jarleiro. Se considerarmos já 
não mais as estatísticas do desempregQ. mas sim a 
do emprego, vamos constatar que o nível da indús
tria, na mesma grande São Paulo,.baixou em 5,5% 
entre janeiro e outubro, segundo o Seade, mas o do 
se1or serviços subiu 4,2% no mesmo período, se
gundo a mesma fonte. Comó o nível da produção in
dustrial em São Paulo cresceu, do índice 1 oo em ja
neiro, para o índice 1 08,1 em dezembro, verifica-se 

que o desemprego eslá ocorrendo sobretudo na in
dústria e que é de caráter estrutural, já que houve 
aunen1o de produção e diminuição do número de 
empregos. A migra_Jão do se1or secundário para o 
de serviços tem efeitos nocivos, é claro, não só por
que na indústria estão os salários mais al1os, mas 
também porque parte dessa migração se dá para o 
se1or informal da economia. No entanto, o Ministério 
do Trabalho já começou a adotar as medidas correti
vas possíveis a cur1o prazo. Em 1995, foram aplica
dos na formação profissional, 45 mHhões de reais 
oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com 
o que se conseguiu treinar 225 mil pessoas, 1 50"/o a 
mais do_ que em 1995. A meta em 96 é que os gas
tos atinjam 250 milhões que deverão beneficiar 1 mi
lhão de operários. A importância de um amplo pro
grama de treinamento e capacitação da mão-de
obra decorre da constatação lamentável de que me
tade das 50 mil vagas oferecidas pelo Sine, no mês 
de outubro de 95, em São Paulo, deixaram de ser 
providas por falta de atendimen1o dos requisitos de 
escolaridade e habilitação especifica. Isto ~ o 
quadro geral do pais, em que a média de escxiiarida
de de mão-de-obra que_ ascende pela prime{ra vez 
ao mercado de trabalho atinge menos de 3 anõS; en
quanto na Europa esse índice médio é de 9 anos, 
nos Estados Unidos, de 1 1 e, no Japão, de 13 anos. 

Mesmo em setones onde os problemas e desa
fios parecem insuperáveis a ciJ!'I!> prazo, como é o 
caso da Saúde e da Previdência, alguns progressos 
podem ser vis1os, embora nem sempre sejam per
ceptíveis pela maioria da população. No caso da 
Previdência. vale assinalar a melhoria razoável dos 
padrões de aucfdoria e de informatização que exi
gem investimen1os financeiros, humanos e de supor
te, que estão pennilindo a identificação das fraudes 
e prevenindo a ocorrência de inúmeras de suas mais 
comuns irregularidades. O mesmo ocorre na Saúde, 
que em 95, segundo tem divulgado o ministro Aãb 
Jatene, 1,5 milhão de internações irregulares foram 
canceladas graças aos procedimentos administrati
vos já adotados. Nessas duas áreas, as questOes 
politicas são tão relevantes quan1o os problemas 
técnicos. Na Previdência, caberá ao Congresso Na
cional decidir se adota um procedimen1o de refom1a 
compatível com suas necessidades e exigências, ou 
se, por essa mesma via, a inviabilizamos de vez 
para o futuro. Acredito, porém, que há alternativas 

-muilo razoáveis e passíveis de consenso, entre a 
proposta do deputado Eduardo Jorge e a sugestão 
lamentavelmente pouco debatida do deputado 
Eduardo Mascarenhas. No que tange à Saúde, o Se-
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nado cumpriu o seu papel, aprovando a criação da 
contribuição financeira reclamada pelo miliistro. Ca
berá agora à Câmara decidir sobre o seu destino. 
Sem que pretenda trazer a debate matéria iá venci
da e decida por esla Casa, sou obrigado a reconhe
cer que se trata de matéria polêmica, até mesmo 
em face da constatação· alribuída ao próprio Presi
dente. Segundo matéria da edição de O Globo de 
31 de dezembro, Sua Exqelência teria dilo ao jOrna
lista Rodolfo Fernandes: "Desde que saí do Ministé
rio da Fazenda, já dobramos a verba destinada â 
Saúde e nada mudou. Esse modelo do Sistema Úni
co de Saúde (SUS) foi fei1D para um país .socialista 
rico e nós somos um país capitalista pobre". 

Hã um aspecto desse primeiro ano de governo, 
porém, que sobreleva lodos os del'll$ e que julgo ter 
merecido as loas de lJl1a verdadeira unanirridade in
ternacional. Tratá-se, Senhor Presidente, da política 
externa. na vertente chamada de "diplorra:ia presi
dencial". O Bra511 recobrou seu protagonismo ITUldial. 
Readqtjriu o papel que estava obsctzecido pela crise 
interna e se tomou interlocutor dos principais centros 
de poder em boa parte do mundo. Num concerto inter
nacional cada vez mais interdependente, numa econo
mia crescentemente globafiZada e num aniliente de 
fecu'lda cooperaçã;l entre as nações e os blocos eco
nõiTicos cuja integraçãl parece marcar o novo século, 
não poderiamos ter aspirado ter conseguido melhores 
reslilados. Em 14 viagens, o Presidente visitou 17 paí
ses, esteve duas vezes nos Estados Unidos, 4 vezes 
na Argentina e 2 no Un.guai, visi1Du a China e a Malá
sia no extremo oriente e estrei1Du nossos laços oom 
nossos vizinhos siJ ame~· de forma exelllllar. 
Esteve em Portt.gal, na Alemanha, na Bélgica, na In
glaterra e na Espanha e deve co!11lletar o ciclo em 96, 
visitando países tã:> imlortanles quanto a França, a ln
ã.a e o Japão. Recebeu, em Brasilia, 11 chefes de Es
tado e de Governo. O Brasil participa oom uma força 
de paz em Angola e mantém observadores militares 
em várias das missões pacificadores da ONU. Os 
resultados são cada vez mais visíveis, nas áreas de 
cooperação técnica, eoonômica, política e comercial. 
o Presidente foi recebido com simpatia e elog:os pe
los órgãos de imprensa mais importantes, em virtual
mente todos os países visitados. Já não somos mais 
réus no tribunal da opinião públ: · internacional, em 
questões ambientais, dos dire;· . 3 humanos, de de
marcação de terras indígena,; " de repressão politi
ca. Graças a uma objetiva e sincera postura, esta
mos admitindo no=c oroblemas, mas eslamos 
também mostrando os esiorços para resolvê-los de 
fonna pacifica e sistemática 

Em 1994, recebemos 2,5 bilhões de dólares de 
inveStimentos diretos. Em 1995, este número deve 
chegar â casa dos 3,2 bilhões, e em 1996 se estima 
que, pelo menos 5 bilhões deverão entrar no país a 
esse mesmo b"t!Jo~ Não é capital especulativo, nem 
de curto prazo. São inversões nos seiDres produti
vos que vão ajudar a gerar empregos e a potenciali
zar o crescimento econõmico. Entre 1992 e 1994, o 
Brasil foi, ao lado do Ganaclâ. o país que mais inver
sões diretas recebeu de capitais americanos, so
mando 10,2 bilhões de dólares. Segundo a expecta
tiva do Ministério da Indústria, do Comércio e do Tu
rismo, entre 1995 e 1999, mantido o atuaf,quadro 
econõmico, deveremos receber investimentos de 
27,2 bilhões de dólares, 30% dos quais, apenas no 
setor automotivos. 

É um cenário retonfortador, depois de anos de 
insegurança. conflitos e de perda da nossa auto-esti
ma. O Presidente inaugurou um estilo novo de go
vernar, exercendo uma 6derança pessoal que dificil
mente poderia ser delegacia ou alribuída a quem 
quer que seja. Ele tem negociado sistematicamente 
com a sua base parlamentar e seu papel de arbitra
mento no processo político pode ser considerado 
colqletente. Ele não impõe, discute. Não exige, ar
gumenta. Não decreta, negocia O governo transni
te ao País e à opinião pública internacional a ima
gem de segurança. estabi6dade e serenidade que 
são características dos· regimes democrâticos · em 
que as instituições cu~ o seu papel constitucio
nal, sem sobressaltos. É natural, poitanto, que haja, 
intermitentemente, pressõ.es legítimas dos que aspi
ram a partilhar de um governo cujo êxito, espera-se, 
será uma realidade. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
Espero que es1a tenha sido uma análise oon

densada, mas justa e serena do primeiro ano de go
verno. Isto não mé exime de apontar questões que, 
em meu enteneer, devem merecer a atenção, o em
penho e as energias do governo. Não desejo nem 
posso aprQfundar-me em cada um desses proble
mas que, por sua abrangência, mereceriam pronun
ciamentos mais profundos e detalhados. Usto ape
nas, Senhor Presidente, os termos ·mais prementes · 
que, em minha avaliação pessoal, devem intêgrar a 
pauta da politica, da economia e da área social, em 
1996. 

Em primeiro lugar, está, na opinião abalizada 
dos especialistas, o problema do déficit público, la
mentavelmente relegado a segundo plano até agora 

· O equilíbrio das contas públicas e a refonna fiscal e 
tributária são as ãnco~ permanentes em que se 
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deve alicerçar o Plano Real; hoje pendente, de for
ma precária. da política de juros e da política pam
bial. Entre janeiro e março de 1995. a arrecadação 
foi quase 1 O% superior à de igual período de 94. As 
despesas. no entanto, cresceram ainda mais . -
12.1%. A arrecadação do ICM cresceu 28% e os re
passes constitucionais 15%. O déficit público opera
<;ional. que exchi a inflação das contas, foi, apenas 
nos 9 primeiros meses de 95.,ée 4.4% do PIB, o que 
é, segundo o ex-ministro Mário Henrique Simonsen 
um "péssimo resultado', se considerarmos que du
rante todo o ano de 94 houve um superávit de 1.2%. 
Claro que os Eslados têm respons"abifidades efeti
vas. se levarmos em conta. ainda de acordo com Si
monsen. que de um déficit de 0,8% do PIB, em de
zembro de 94, passamos em setembro de 95 para 
2,7%. Apontam-se dois problemas-básicos. De um 

. lado, o crescimenlo das despesas com o funcionalis
mo público·que em 95 teriam atingido. segundo esti
mativas do próprio governo. 37,5 bilhões de reais. 
com um crescimento de 7,9 bilhões sobre 94. Em 
segundo lugar, as altas taxas de juros que, tendo 
provocado um crescimento de 50 para mais. de 84 
bilhões de reais em 95 na dívida pública, absorvem 
recursos vitais em outras áreas para a sua rolagem 
e amortização. Se descontássemos as despesas 
com os juros. em vez de um déficit. .teria ocorrido um 
superávit de 1,1%. É, em última análise, uma espiral 
perversa. em que os juros não descem porque o cai
xa está. em desequilíbrio e. como os juros não caem 
nem se consegue zerar as contas do governo, o de
sequilíbrio aumenta. 

Parece-me, Senhor Presidente, que o governo 
do Presidente Fernando Henrique éardoso tem inilu
díveis responsabilidades em ambos os problemas. 
muilo embora não possamos ignorar que. enquanto 
não aprovar as reformas tributárias. administrativa e 
da previdência. em curso na Câmara. o Congresso 
também as partilhe. O fato, no entanto. é que. se
gundo minha avaliação estritamente pessoal, não 
creio que nenhuma das três propostas seja capaz de 
superar os problemas nestas áreas. A reforma tribu
tária está muito aquém das necessidades do país. É 
tímida, restrita, pouco criativa e de parcos resulta
dos. Sei que, segunda a avaliação da área econômi
ca. trata-se da reforma possível. pois é fatal que to
dos pretendam se111pre realizá.la. sobre os impostos 
alheios. Mas é da indiscutível responsabilidade do 
Executivo, tanto o caráter restrito da proposta. quan
to a sua protelação em enviá-la ao Congresso, o que 
só ocorreu, como sabemos. no segundo semestre 
do ano passado. 

No que diz respeito às despesas com pessoal, 
duas observações são também indispensáveis. A 
primeira é que o aumento de 7 .S bilhões de reais 
ocorreu no exercício passado, devendo ser debita
da. portanto. ao aiÜal governo. Não posso assegurar 
que todo ease montante. mas posso garantir que 
parte substancial dele decorre de aumentos e bene
fícios concedidos pelo Exeeutivo. Listo aqui os prin
cipais: o aumento da remuneração dos ~ 
dos cargos DAS e DAI; as gratificações concedidas 
à parte do pessoal da Polícia Federill. e aos~ 
tes da carreira de Diplomata e a extensão de beneft. 
cio a todas as categorias que iníegram a Receita Fe
deral. O mais grave são as seqüelas representadas 
por medidas parciais dessa natureza A pretexto de 
corrigir distorções que ocorre_m em algumas áreas, 
agravain-se as que existem em outras que são n01ó
rias e do conhecimento público. A segunda observa
ção. Senhor Presidente, diz respeilo à reforma admi
nistrativa que, como a tributária. não resolve, mas. 
ao contrário, agrava o problema Os problemas já 
verificados em sua tramitação na Câmara deixam 
antever que é tecnicamente mal concebida, jui!Ciica
mente canhestra e, em alguns casos, terá efeitos 
desastrosos. O que se está fazendo, corno õcorre 
com a dispensa de concurso púbfico, para todas as 
carreiras que serão excluídas do regime esta!l.tário, 
ou seja. a maioria do quadro de pessoal, é simples
mente arrombar as portás para o apadrinhamento. o 
descontrole e o abuso no ãrnbilo do Serviço Público. 
Isto já foi tentado, quando se instituiu o regime cele
tisfa e os resultados foram exatamente esses. A ad
ministração que é incapaz de apresentar a folha de 
pagamentos dos servidores federais, não será capaz 
de controlar a admissão inrestrita de servidores em 
tabelas de toda natureza. como já ocorreu a partir da 
década de 70. Com a agravante de que .os encargos 
previdenciários. inclusive pagamento de FGTS. ter
minaram sendo transferidos à União que assumiu os 
ônus das aposentadorias e a devQiução do Fundo 
de Garantia Isto sem falar, é claro. nas contribuiçõ
es complementares para inúmeros fundos de pen
são que hoje constituem uma espécie de herança ja
cente. sem dono, e pela qual pagaram todos os con
tribuintes. 

O governo realizou um recadastrarnento de 
pessoal até 31 de dezembro de 1994. No segundo 
semestre de 95, publicou uma relação de pretensos 
funcionários-fantasmas que teve que ser declarada 
sem efeito, tal a quantidade de erros verificada. Um 
ano depois de encenado esse censo, até hoje esses 
resultados não publicados. e não se sabe quantos 
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servidores, de que cateqoria, com que idade, e com 
o respectivos tempo de S2<"Viço, integram o Serviço 
PúbriCO Federal. O próprio :""'inistério da área afinna 
que não hâ excesso de func•~nários da União, mas 
a medida mais ousada da reforma administrativa é o 
fim da estabilidade. Não há nessa proposta, uma 
medida, uma tentativa e nenhum resultado posi!iVO 
que proporcione o aumento da produtividade, a me
lhoria da qualidade dos ~rviços e a racionalização 
dos procedimentos. É uma reforma que muda efeti
vamente a forma, mas não altera a substância do 
serviço público. 

O segundo problema a que não posso deixar 
de alucfu-, diz respeito ao programa de privatização. 
Tenho o maior apreço e não hesito em confessar mi
nha admiração pelo talento e pela~capacidade do 

. nosso colega, o ministro José Serra, um dos melho
res quadros.polilicos do atual governo. Não se trata, 
portanto, de umà critica pessoal- mtito pelo contlá
rio - mas sim de uma avaliação de carãter instilucio
nal. O ministro e seu digno secretário-geral, o Dr. 
Andréa Calabi, um executivo de excepcional qualifi
cação, têm respondido às observações que são ge
neralizadas quanto ao ritmo do programa de privati
zação, valendo-se de dois especiosos argumentos. 
O primeiro, é o de que qualquer sugestão serâ bem
vinda e que a Secretaria de· Planejamento as aguar
da com prazer, sem que até agora as tenha recebi
do. O segundo, é que não devemos nos preocupar 
com o ritmo, mas sim com a qualidade e a seguran
ça do processo. Quanto às sugesmes, creio que a 
disetJSSão está mal colocada Não se trata de privati
zar desta ou daquela maneira.l':linguém reclama das · 
cautelas necessárias, que são elogiáveis, mas da 
lentidão no processo. A única sugestão que pode
mos fazer é de que seja menos lenlo, mais rápido, 
mais acelerado, mais ãgil. E agilizá-lo, não es1á nas 
mãos de ninguém mais, senão das do próprio minis
tro que é quem preside a comissão que funciona sob 
sua imediata autoridade. Quanto à qualidade do pro
cesso. ninguém discute. Não se trata de uma opi
nião pessoal, nem apenas da do Presidente do meu 
partido que já se manifestou publicamente sobre o 
assunto. Trata-se de uma opinião gerlel'alizada nos 
mais amplos setores da sociedade. Mas de dois ter
ços- exatamente 69,23°1<- -dos executivos das cem 
maiores empresas br .sileiras consultados pela re
vista Exame, são c opinião que o processo eslâ 
sendo conduzido ··ae forma tímida e com pouca ve
locidade". Não há corno fugir :? esse dado. O progra
ma de governo que consta da publicação "Mãos à 
obra• afirma exatamente que •o processo de privati-

zação será acelerado". Entretanto o governo vendeu 
apenas uma estatal, a Excelsa. que jâ eslava no 
programa de privatização desde o governo Collor. 
No mais, foram apenas vendidas ações remanes
centes de empresaS' já privatizadas. Nos últimos cin
co anos, o governo Collor vendeu 15 estatais, e o do 
ex-Presidente Itamar, que tinha restrições ao progra
ma, passou adiante outras 18. Hã uma evidente con
tradição entre os argumentos utilizados pelos minis
tros da Fazenda e do Planejamento para expiicar a 
timidez do programa. O primeiro invoca a cin::tllSfàn
cia de que a Alemanha. hã dois anos eslâ discutindo 
como se fará a privatização da Deutsche T elecom, 
enquanto o segundo afirma que o modelo chieno de 
privatização do setor elétrico não se aplica ao Brasil, 
pois o .seu mercado é menor do que o da Eletropau
lo. Trata-se de um dilema, Senhor Presidente: se a 
escala da empresa e o tamanho do mercado são o 
nó górtlio da questão, o exemplo da Deutsche Tele
com não se aplica ao Brasfi, pois se trata de uma 
das maiores do mundo. Se a escala não é o proble
ma, então o argumento do Chne não procede. O que 
é preciso ficar claro é que o ritmo do proce:ssQ não 
atende às metas estabelecidas pelo próprio governo, 
nem ajuda a amainar o déficit público. O governa 
Collor arrecadou a esse título 3,49 bilhões, e o go
verna Itamar 5,09 bilhões. Considerando-se que 
cada um governou dois anos e meio, a média anual 
do primeiro foi de 1.3 bilhões e a do segundo 2 bi
lhões. A do aluai governo não ullrapassou ainda os 
639 milhões. Na nealidade, o Exect.tivo arrecadou 25% 
do que linha previsto obter a esse título, em 1995. 

O terceiro problema a que tenho que fazer re
ferência, é o do dese!lllrego. ilá alinhei, entre as 
medidas positivas, o treinamento de 225 11111 traba
lhadores com a aplicação de recursos do Fundo de 
Assistência ao T rábalhador em 95, e a meta de ca
pacitar 1 milhão em 1996, com financiamento da 
mesma fonte. São medidas corretas, necessárias e 
Possíveis, neste momento. O problema do desem
prego es1á balizado por dois sinalizadores essen
ciais: o nívei do crescimento econômico de um lado, 
e o aumento da taxa de investimentos do oulro. Nas 
condições em que estamos, dificilmente o cresci
mento será superior a 4 ou 4,5% em 96, o que é in
suficiente para atender às exigências do acréscimo 
anual da oferta de mão-de-obra. Como a alta taxa 
de juros inibe os investimentos privados, também 
não se deve esperar ampliação sensível por este 
lado. Os investimentos estrangeiros previstos, por 
sua vez, são intensivos de capital e pouco absorve
dores de mão-de-obra, como estamos vendo no 
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caso da fábrica da Volkswagen em Rezende no Es
tado. Em todos os países, a exigência da competiti
vidade leva a uma substituição forçosa do fator tra
balho. O exemplo é que na União Européia, a taxa 
mécf.a de desemprego é de 1 O% havendo países 
como a Espanha .em que esse índice chega a 
23,4%. Nos 15 países comunitários há mais de 1 O 
milhões de desempregados e nos que compõem a 
OECD esse número atinge -thais de 25 milhões. 
Mesmo nos mais ricos, não se assegura emprego 
aos jovens que acedem todo ano ao mercado, nem 
aos que têm mais de 35 ou 40 anos. Temos, portan
to, um panorama cruel e irreversível a curto prazo, 
em todo o mundo, que devemos levar em considera
ção. Passado um ano de governo, nenhum passo foi 
dado para diminuir o que o próprio Presidente cha
ma de "custo Brasir que afeta aooomesrno tempo, 

· tanto o nível de emprego, fazendo inchar o setor in
formal da eeonomia. quanto o desempenho de nos
sas exportações, duramente atingidas por entraves 
que são conhecidos e já estão suficientemente diag
nosticados. O aumento da escolaridade e a capaci
tação profissional para permitir a reconversão a que 
se es1á procedendo, em setores como o bancário, 
são medidas estruturais importantes, mas só vão 
pennitir resuHados a médio e longo prazo. é urgen
te, portanto, é imprescindível e inadiável, baixar o 
"custo Brasir e exonerar as folhas de pagamentos e 
as exportações, de õnus que são incompatíveis com 
o cenário de crescimento desejável para o Pais. Es
pero e faço votos de que o assunto seja incluído 
com urgência, na pauta de preocupações do gover
no, e na agenda politica do ano de 96. Estamos ain
da longe, sem dúvida. do panorama àrgentino de 95, 
em que o índice atingiu a alarmante taxa de 16%. 
Por isso mesmo, temos que nos prevenir, ternos que 
nos aplicar e temos que nos empenhar enquanto é 
tempo, a fim de que os males não se agravem. 

Na área social, por fim, duas constatações me 
parecem importantes. A primeira diz respeito à saú
de. Já por duas vezes, nos anos anteriores, o Brasil 
tinha conseguido controlar e dominar epidemias de 
dengue. Em 95, a doença voltou a recrudescer. Até 
agosto de 95, tinham sido notificados 96 mil casos 
da doença. quase o dobro de 94. Igual destino teve 
a malária No primeiro semestre do ano passado, a 
incidência chegou a 263 mil casos. o que significa a 
manutenção da média dos úi!imos anos, sem qual
quer avanço. A redução da taxa de mortalidade in
fantil apresentou resultados excepcionais no Ceará, 
mas em todo o Pais continua idêntica e no Nordeste 
onde a situação é a mais grave entre Iodas as regiõ-

es, não se notam resuHados positivos, além da ex
ceção indicada e de esforços isolados. como o do 
município de Teotõnio Vilela. em meu Estado. A edi
ção de 31 de dezepbro do jornal O Globo, que de
dicou uma análise pormenorizada ao primeiro ano 
de governo, transcreve um significativo diagnóstico 
do setor, exlraido do programa do Presidente: "A cri
se na saúde é inegável. Sua face visível - hospitais 
s' JCaleados, profissionais em greve, pacientes joga
dos em macas nos corredores, falta de material e 
medicamentos - esconde a falência de um modelo 
voltado predominantemente para a cura e o !mia
menta de doenças". Todos concordamos, Senhor 
Presidente, que esse diagnóstico é exato, precisa e 
objetivo. Mas também temos que reconhecer que 
nada que seja do conhecimento da opinião pública 
se fez para mudá-lo, no primeiro ano do atua1 gover
no. Alguns episódios despertam preocl.4lação, como 
o do pagamento de internações e serviços frauda
dos, só evitado graças a uma ação vigorosa da im
prensa, em especial do Jornal do Brasil, que, por si
nal. com o mesmo empenho, vinha denunciando, 
desde o mês de outubro de 95, o superfaturariiento 
na 6cilação para a aquisição de vacinas, felizrilente 
anulada nos primeiros ÕI!IS deste ano pelo ministro 
Jatene, mas lamentavelmente, já depois de sua ho
mologação pela Fundação Nacional de Saúde. Não 
faço avaliações, Senhor Presidente, apenas consta
to episódios e fatos que sào do domínio público. 

A segunda constatação é menos uma évidên
cia do que um reparo que, a meu ver, deve ser feito 
em favor da Ora. Rulh Cardoso que deu uma nova 
visão e um novo enfoque à questão social, tentando 
consistir a ação do Estado em lodos os níveis, elimi
nando passos interlocufórios desnec e ssãrios e ra
cionalizando os programas em curso no País. Creio 
que todos temos visto e temos podido constatar as 
criticas que intermitentemente são feitas ao progra
ma da Comunidade Sotidária Parece-me um ato de 
justiça reconhecer que o programa. como ela mes
mo tem insistentemente repetido, não quer, não 
pode nem pretende sltlstituir a ação do Estado, na 
área social. Isto é tarefa de toda um governo, ou me
lhor, de vários e sucessivos governos, com medidas 
no eampo da saúde. da educação, do saneamento. 
O que o programa busca, isto sim, é articular o es
forço da iniciativa privada, da cidadania e de Ioda a 
sociedade, com as disponibilidades possíveis do se
tor público, fortalecendo aqueles que têm contint.ida
de, potencialidade e efetividade. Não se pode debi
tar ao governo, à Ora Rulli Cardoso, nem ao pro
grama, em si, fracassos circunstanciais, quando 
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· uma ou outra iniciativ2 que não se desenvolvem no 
âmbito pü:llico, perdem força, ímpeto ou dinamismo. 
Temos que reconhecer que a lei que penmiliu a utili
zação dos estoques públicos de alimentos, direcio
nando-os para ;;~ assistência, é uma iniciativa cujos 
resultados, além de promissores, representlm um 
passo decisivo na mudança do cará!er aleatório que 
tinha esse tipo de atividade em nosso País, jâ que 
sempre foi ocasional e ci!Wnstancial. Espero que as 
críticas, mesmo que injustas, não contribuam para 
arrefecer o ritmo, o empenho e o entusiasmo com o 
programa que merece ser fortalecido, ampliado e 
aplaudido. 

Não gostaria de encerrar este pronunciamento 
sem reafirmar minha confiança e minha convicção 
de que o País vive um momento extremamente fe
cundo de transformações e de mu~nças cuja con-

. crelização qeve recuperar a chamada "década perdi
da da América Latina" que nos afetou tão duramen
te. O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
todas as condições pessoais, possui os requisitos in
dispensáveis para liderar lodo esse processo, e o 
vem fazendo com êxito. Ele tem superado com habi
lidâde as naturais dilictJdades que se antepõem ao 
caminho de quem quer inovar, reformar e, em al
guns casos, revolucionar o processo político brasilei
ro, com bom senso, com serenidade e com descorti
no. Nem sempre o êxi1o será o prêmio do esforço, 
reconheço. Por isso mesmo, é precisó aplaudir me
nos o sucesso do que a iniciativa para tentar mudar 
o que precisa de mudança. · 

A economia e a sociedade adquirem entre nós 
cada vez maior peso, maior infitlência e maiot prota
gonismo, em face do Estado. Esta é, a meu VeK, a 
mudança qualitativa mais importante da atualiclade 
brasileira Mas o selor público, até mesmo por razõ
es ClJturais, ainda é um fator importante e muito sig
nificativo na promoção do progresso, do bem-estar e 
do desenvolvimento. É preciso aCentuar o esforçO:· 
ampliar o empenho para que essa promoção se· .. 
faça. menos em termos de promovê-lo, do que in
centivá-lo. E esta é, no meu entendimento pessoal, 
a visão politica do Presidente. O Congresso não é, 
não tem sido e seguramente não será unn empecilho 
na consecução desse objetivo. A melhor prova desta 
afirmação é a amola e diversificada base política 
que até agora tem dado sustentação às reformas. 
Porém, estamos longe de vencermos todas as nos
sas dilicuidades. Uma inflação que, medida por dife
rentes índices oscila entre 15 e 20% anuais, pode 
ser uma inflação domada, mas não é uma inflação 
•.:·~n:"''·.;~:- "!: ; ·::-·· ·~.-: ·•F'J n,r.-efecer no âninlo dB con-

quistarmos uma etapa a mais nesse processo que, 
queira Deus, seja irreversível. Não podemos, em ne
nhuma hipótese, nos conformarmos como ínãces 
entre 12 e 15% como parece ser a meta de 1996. 
Temos que aspirar a mais e temos que fazê-la re
gredir. nesta que é a etapa mais diffcil e mais desa
fiadora nos processo de ajuste em todo o mundo. 
Isto me parece fundamental, para sepultarmos de 
vez a chamada "cultura inflacionária" que, em gran
de parte, ainda domina alguns selores da sociedade 
brasileira Sem esse esforço, é i~el varrer de 
vez o fantasma da reindexação. Isto não será possí
vel, enquanto os salários, os rendimentos e os lu
cros estiverem sujellos a uma erosão ainda significa. 
tiva Ninguém suportará. em apenas dois anos, con
viver com taxas inflacionarias de 15 e 1 O% sucessi
vamente sem reajustes, sem aumento e sem recur
sos para manter a rentabilidade dos capitais investi
dos ou a reposição dos salários perdidos. Em outras 
palavras, num país com as disparidades sociais tão 
graves como as que temos, e que felizmente jã co
meçam a ser revertidas, qualquer medida QUe impli
que em interromper a continuidade desse processo 
de abrandamento das dislâncias que separam os 
mais pobres dos mais ricos, é um retrocesso inad
missível e que ninguém deseja 

Para isso, será preciso dar continuidade ao cli
ma de confiança da econ.omia, de estabifidade politi
ca e de tranqüifldade social de que desfnJiamos em 95. 

O Congresso Nacional, que jã estâ participan
do desse esforço. pode contribuir ainda mais, se 
mantivermos a orientação ao mesmo tempo firme; 
eqlilibrada e serena que tanto Vossa Excelência, no 
Senado, quando o Oeputedo Luiz Eduardo Mag3lhã
es na presidência da Cãmara asseguranam ao Le
gislativo em 1995. Temos que remover poucoS mas 
substantivos obs1ãculos, como, por exemplo. os que 
nos impedem de aprovar, em tempo útil, no decurso 
do periodo ordinário de sessões, os orçamenlos da 
União que são leis ãnuas integradas, como a LDO. 
nas obrigações rotineiras de caráter constitucional 
do Congresso. Sera extremamente útil, por outro 
lado, que sejam respeitados os prazos regimentais 
nos procedimentos legislativos das duas Casas, pois 
não poderemos exigir igual contrapartida dos outros 
poderes, se fizermos de nossa lei interna, letra mor
ta em nosso cotidiano. 

Neste momento, embora sem a profundidade e 
a amplitude que seria desejável, estamos na verda
de repensando o Brasil, rediscutindo seus proble
mas e buscando solUÇÕes factiveis para o País. Es
t~.rnos, P• '"= -.,.., •• -...-:~--· ·••• reta firme de transfor-
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mações históricas. É preciso não arrefecer nosso 
entusiasmo, nem refrear nosso ímpelo. F1190 vo1DS 
de que 1996 seja, tanto no âmbiiD dos três Poderes 
do Estado, quando na êsfera privada. um período 
ainda mais fecundo do que foi 1995, em termos de 
modernização institucional. Confio na capacidade 
dos brasileiros em dar resposlas· adequadas e positi
vas nesse desalio difícil que é transfonnar o Estado, 
mudar a sociedade, racionalizár a eoonomia e alcar 
çar maior justiça social. Se este é o nosso desejo, 
neste sentido deve ser o nosso esforço. 

Era o que linha a ÕIZer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Remeu Turna)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para as~ deliberaliva or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte. 

ORDEMDODIA 

-1-
PROJETQ DE LEI DA CÂMARA 

Nº-124, DE 1995-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento 11"' 8, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 124, de 1995-Complementar (nO- 9195-
Complernentar, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que insljtui fonte de cus
teio para a manutenção da Seguridade Social, na 
forma do § 45' do art 195 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Assuntos EconOmicos e de Assuntos SociaiS) 

-2-
PROJETO DE L8 DA CÂMARA 

N2140, DE 1995 
(Em regime de urgêl)ciGI. nos termos do 

Requerimento n'! 15, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n2 140, de 1995 (n'! 1.353195, na Casa 
de origem). de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o desmembramento. e a reorgani
zação da carreira Policial Civil do Distrito Federal, 
fixa remuneração de seus membros e dã outras pro
viqências. tendo 

Parecer favorãvel, sob n2 3, de 1996, da Co
missão 

- de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 

.... -3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº-5, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº- 16, de 1996) 

Dl'SC' ssão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmara n'l- 5, de 1996 (nO- 1.355/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que reorganiza as classes da Carreira Policial Fede
ral, fixa a remuneração dos cargos,.que as integram 
e dá outras providências, tendo 

Parecer favorãvel, sob nO- 4, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4-
0FfClO Nº-5173, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do~ . 
Requerimenlo n'!9, de 1996) .; 

Ofícío ·nº- 5173, de 1995; através do qual ó Ban
co Central encaminha solicitação do Governo do Es
tado do Espírito Santo para que possa contratar 
operação de crédilo junto à Companhia Vale do Rio 
Doce- CVRD, no valor"de três milhões, setecenlos 
e noventa e um mil, trezentos e quarenta e qUatro 
reais e cinqüenta é seis centavos, cujos recursos se
rão destinados ao atendimento de proje1DS nas 
ãreas de Saúde e Jus1iça. 

(Dependendo de parecer da Comissão Assun
tos EconOmicos) 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está 
encerrada a sessão .. 

(Levanta-se a sessão às 18h26min.) 

ATA DA 1._SESSÃO NÃO-OEUBERATIVÁ, 
REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 1 O de janeiro de 1996) 

"RETIF/CAÇÃO 

Trecho da ata, que se republica por haver saí
do com incorreções, às pãginas n"'s 14 e 16, 1 ~ e 2ª 
colunas, referentes às mensagens n"'s 98 e 99, de 
1996, respectivamente. 
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MENSAGEM N° 98, DE 1996 
(N° 04/96, na origem) • 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Janeiro de 1996 

De conformidade com o artigo 84. inciso vn. da ConStituição Fedezal. e com o 
disposto nos ans.. 18, inciso I. 56 e 58, do Decreto ti" 93.325, de 1° de outubro de 1986, e nos ans. 
39, inciso I, alínea •a•, e 40, do..,Anexo I ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto 

à apreciação de Vossas Excelências a indicação do Senhor SÉRGIO DE QUEIROZ DUAR1E, 

Ministro de Primeira Classe. da Caneira de Diplomara, para exercer o cargo de Embaixador do 

Brasil jlllltO à República Popular da China. 

Os méritos do Embaixador Sérgio de Queiroz Duarte, que me induziram a =lhê

lo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa informação do Ministério das 

Relações Exteriores. 

Brasflia. 3 de janeiro de 1996. 

Curricu~um.-vitae 

SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE 

Rio de Janeiro(RJ, 17 de novembro de 1934. 
Filho de Ary de Queiroz Duarte e Celuta de Queiroz Duarte. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito 
- Niter6i. 
CPCD , II<Br • CAD , II<Br. 
Estágio na ONU. Professor de Organização e Adl!linistração de 
Chancelarias, curso de Prática Dip~omática e consular, 1975. 
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Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro.de 1958. 
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro secretário, merecimento, 30 de junho de 1968. 
conselheiro, merecimento, 01 ~e janeiro de~973. 
Ministro de Segunda Classe, 26 de setembro de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, 24 de dezembro de 1985. 
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Assistente do ~efe do Departamento de Administração, 1960/61. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da ~opa 
oriental e Ásia, 1968. 
Chefe, interino, da_Divisão de Comunicações, 1968/69. 
Chefe da Divisão de Comunicações, 1969/70. 
Assessor de · Planejamento e Coordenação Administrativa, 
Departamento Geral de Administração, 1974. 
Chefe da Divisão do Pessoal, 1974/79. 
Chefe, substi t;uto,. do Departamento · Geral de Adininistração , 
1974/77. 

' 
Secretário-Geral de controle, 1991. 
Secretário-Geral Executivo, 1991/92. 
Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, 1992. 

Roma, Terceiro secretário, 1961 •. 
Roma, Segundo Secretário, 1961/63. 
Roma, Chefe do SEPRO, 1962. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1963/66. 
Buenos Aires, Chefe, interino, do SEPR0,-1964. 
Genebra, Deleqação Pe+manente, Segundo Secretário, 1966/68. 
Washington, Primeirô Secretário, 1970/73. 
Washington, Conselheiro, 1973/74. 
Genebra, BRASDESARM, Ministro conselheiro, 1979/86. 
Manágua, Embaixador, 1986/91. 
ottawa, Embaixador.; 1993/95. 

comissão de Tabela de Representação, 1958 (membro). 
Comissão de Admissão de Tarefeiros e Contratados do DASP, 1958 
(membro). 

·Grupo de Trabalho de Transferência do MRE para Brasília, 1959 
(membro). 
VI e VII Reuniões de Consulta dos 
Exteriores dos Estados Americanos, San 
Reunião da Aliança dos Produtores 
(membro). 

Ministros das Relações 
José, 1960 (membro). 
de Cacau, Roma, 1962 

Grupo de Trabalho de elaboração das Instruções para a Delegação 
do Brasil à XXIV Sessão do Comitê de Produtos de Base da FAO, 
1963 (membro). 
Assessor do Representante do MRE junto ao Ministério 
Extraordinário para.·a Reforma Administrativa, 1963. 
I · conferência Interamericana sobre Programas Voluntários na 
América·Latina,·Buenos Aires, 1965 (membro). 
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Reunião da comissão Especial para a Reforma da carta da OEA, 
Panamá, 1966 (membro). 
IV Sessão da Junta de comercio e Desenvolvimento da UNCTAD, 
Genebra, 1956 (membro). ~ 
XVIII Sessão do· comitê Executivo, XXVI Sessão do Conselho e 
parte final d~ XIV Sessão do Subcomitê de.orçamento e Finanças 
do c:rME e XVI Sessão do ACNOR, Genebra, 1966 (membro). 
conferência do comitê das Dezoito Nações sobre Desarmamento, 
Genebra, 196ê/68 (assessor). 
XXII, XXIV, XXVI e XXXIV a XLII Sessões da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, Nova York, 1967, 1969, 1971 (assessor), 1979/85 
(delegado). 
comissão do Exame Vestibular, CPCD/IRBr, 1976/78 (integrante). 
conferência do Desarmamento, Genebra, 1979/86 (representante-
adjunto). . 
conferência das Nações Unidas sobre Proibições do Uso de certas 
Armas ConvencionaiS' que . Possam Ser consideradas causadoras de 
Ferimentos Excessivos ou Ter Efeitos Indiscriminados, Genebra, 
1979' e 1980 (subchefe). 
conferência de Avaliação do Tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares, 1980, 1985 e 1990 (observador). 
comitê de Peritos _das Nações Unidas sobre 
Desarmamento e Desenvolvimento, Nova York, 
1980/82 (perito). 
Comi tê do Desarmamento, 
adjunto). 

Genebra, H79/83 

Relação entre 
1979, Genebra; 

(representante-

Conferência de Avaliação da convenção de Proibição de Armas 
Biológicas (Bacteriológicas), Genebra, 1980 (subchefe). 
conferência de Avaliação do Tratado de Proibição de Colocação 
de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição em Massa no 
Fundo do Mar, no Lei to dos Oceanos e em seu Subsolo, Genebra, 
1983 (chefe). 
Comissão do Desarmamento das ·Nações Unidas, Nova York, 1979/84 
(subchefe), 1985. (chefe). 
conferência de Avaliaçào do Tratado de Proibição de Colocação 
de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição em Massa no 
Fl;J.IldO do Mar, no Leito dos Oceanos e em seu Subsolo, Genebra, 
1988 (chefe de delegação e Presidente da conferã.cia). 
Ordem do Rio Branco, Oficial, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil. 
Medalha santos Dumont, Brasil. 
Medalha Tamandarê, Brasil. 

2. o Embaixador Sérqio de Queiroz Duarte encontra-se 
nes~ data no exercicio de suas funçõe~mo Embaixador do 
BrasJ.l nc. Canadá.~. _.,.- _// / -.- _ .· 

(~~~r~nte"T 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior-
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Dadgs Bâsicos e Traces His;Oricos Gerais 

Dados çisicos sobre a RepUblica Popular da~ina 

Nome Oficial: República Popular da China 

Popula~ão: ~,2;bilhões, aproximadamen~e 

Área: 9.751.300 km2 

capital: Pequim 

Chefe de Estado (Presidente): Jianq Zemin 

Chefe de Governo (Primeiro Ministro) : Li Penq 

Chaitceler: Qi.an Qichen 

Línqua: o chinês, falado em diferentes dialetos. 

Reliqião: A influência do MaÍxismo-Leninismo condicionou a 

prática reliqiosa. o cqnfucionismo tem importãncia 
• 

fúndamental·como credo ético, social e politico. o taoismo e 

o budismo são reliqiões pratica~as. o islamismo é a reliqião 
de minorias étnicas. Há minorias de católicos. -

361 

Produto Interno Bruto: OS$ 521 bilhões (aprox YS 4.380 bi)(l994) 

OS$ 266,7 bilhões {janjjun H95) 

Renda per ca~ita: OS$ 435, aproximadamente 

Taxa de crescimento do PIB: 

1991: 8,0% 
1992: 1"3 '2% 
1993: 13,8% 
1994: 11,8'1; 
1995: 9,4% (*) 

(*) Projeção da comissão Estatal de Economia para o último 
trimestre do ano, comparado a igual periodo no ano anterior. 

Inflação: 

1990: 
1991: 

1,4% 
5,1% 
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1992: 
1993: 
1994: 
1995: 

3,6% 
17,0% 
24,1% 
15,0% ( *) 

(*) Projetada, comissão Sstatal de Economia. 

Moeda e cãçbio: A unidade mone~âria é o yuan. Valor: -
US$1,00=Y8,J2 (setembro · 1.995). A taxa de . câmbio tem 

permanecido relativamen~e estável 

Reservas: USS 51,6 bilhões, no inicio de 1995, segundo dados 
oficiais chineses 

Colllércio Exterior ~ 1994 ( USS fob, fonte: dados oficiais 
chineses): 

Exportações: 
Importacões: 
Comércio: 
Saldo: 

uss 
uss 
uss 
US$ 

121, a bilhões 
115,7 'bilhões 
236,7' bilhões 
+ 5,3 bilhões 

COJIIércio Exterior 1995 (USS bilhões, prOJeçao divulgada em 
novembro pela Comissão Estatal de Economia) 

Exportações: 
Importações: 
comércio: 
Saldo: 

uss 
uss 
uss 
uss 

150,0 bilhões 
133,1 bilhões 
283,1 bilhões 

16,9 bilhões 

Principais produtos de exportação da RPC ( US$ bil. 1994) : 

Têxteis e vestuário 
Máquinas 
Calçados (e bonés) 
Produtos quimicos 
Vege~ais . 
Combus~iveis minerais 
Alimentos 

Principais produtos importados pela RPC :~ss 

Mâquinas 
Têxteis e vestuar~o . 
Veicules e equipamen~os 
Ferro e ac-:-
Produtcs suimicos 
Plâst; ::os· 
Combus"C::.~,;eis :::tin.e=-ais 

34,2 bilhões 
19,7 
7,4 
5,8 
5,4 
4,0 
3,8 

bil. :994): 

41,7 bilh_15es 
1.2,9 
9,8 
8,3 
7,0 
6,2 
4,0 
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Principais importadores de produtos chineses (1994): 

Hong Kong 
Japão -
EUA 
União Eurooéia 
·ASEAN -~~ 

coré:ia do Sul 
Cingapura 

Principais fornecedores à RPC (1993): 

Jaoão 
pnlão Européj,a 
Taiwan 
EUA 
Hong Kong 
coréia do Sul 
ASEAN 

Balanço de pagamentos (em US$ bilhões): 

1990: uss 12,0 
1991~ ·uss 14.5 
1.992: uss :z,o 
1993: n.d. 
1994: n.d. 

(+) 
(+) 

( -) 

26,8% 
1'7,8% 
1.7,8% 
12,1% 

5,3% 
3,6% 
2,1% 

22, 7% .. 
.1.4,6'1' 

1.2,1% 
12,1% 

8,2% 
6,3% 
5,7% 

(Fonte: "Country Profile", da Revista "The Economist", 
edição 94/95) 

Comércio Brasil-china 
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A julgar-se pe!l.os - dados preliminares mais recentes, o 
elemento de - maior significado no comércio bilateral 
Brasil/China ao final de 1995 é a acelerada recuperação da 
oosicão chinesa e:m 1995, relativamente aos exercicios mais 
recentes- A China passa de uma pos~çao de déficits 
sucessivos (USS 343,3 milhões em 1992: USS 474,6 milhões em 
1993: USS 359 milhões em 1994) a- uma posição àe virtual 
equilibrio no periodo jan;set 1995. 
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1992 

1993 

1994 

Exportações 
brasileiras 

460,0 

779,4 

822,4 

1995(*) 

(,*) ( jan/set 1995) 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

CQmércio BrasilfRPC 

Importações 
brasileiras 

Teta~ 

(em OS$ milhões ) 

116,7 556' 7 

304,8 1.184,2 

463,4 1.285,8 

774,0 1.496,8 

Janciro de 1996 

Saldo 
brasileiro 

343,3 

474,ói. 

359,0 

8,8 

Fonte: dados elaborados pela 
Promo~~o comercial (DOC) àõ 
Exteriores. 

Divisão de 
Ministério 

Opera~ões de 
das Relações 

Produtos 
Há variações significativas de ano a ano quanto 

aos produtos exportados para a China. Elll 1994, o óleo de 
soja em bruto respondeu por 50% ::!as exportações. outros 
produtos: acúcar cristal, hema-ci ta ta fina, · hemati ta 
pelotizada' partes e acessórios de veicules. açücar 
demerara, -::urbinas e rodas hidráulicas, algodão, hematita 
não aglomerada, espelhos e retrovisores para veicules, 
painéis para automóveis, maquinas e aparelhos para 
emDacctar, laminaàos de ferro e açO, açUcar refinado, 
in~erruptor para tensão, faróis e projetares, rodas de 
veicules ferroviários, fumo, pasta qu:imica de madeira, 
maquinas de·ferro_e aço, partes de freios para automóveis. 

Os principais produtos que compõem a pauta de 
importações brasileiras recentes, oriundas da China: coque 
de hulha, 1inhita ou turfa, alho· comum, maquinas para 
costurar tecidos, partes e acessórios para aparelhos de 
gravação, bonecos de figura humana, pa-rtes de aparelhos 
transmissores, calçados de matéria têxtil, · tereftalato de 
polietileno, pneumâtiocs, brinquedos, caixas de marchas, 
calçados de couro natural., calcados de borra_cha e plástico, 
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camisa de algodão, aparelhos receptores de radiodifusão, 
artigos para festas natalinas, dipirona, brinquedos de 
figura animal, vitamina c, patins, aparelhos de radio e de 
som, camisa de fibra têxtil sintêtica. 

Traços históricos gerais. 

Em~~J6 

conheceu, fases 

seculos de governo imperial, a China 

de g;-ande instabilidade, entremeadas com 

outras de eleV:ada inteqrac::ão politica e scfist'.icac::ão 

cultural, de que são exemplos as dinastias Tang (618-907) e 

Sohg (960-1279). A ultima dinastia chinesa, Qing, foi 

derr~ada em 1911 pelo moviment~ republicano de Sun Yatsen. 
A RepUblica, antes da tomada do poder pelos comunistas, .foi 

um' período particularmente conturbado, ~rcado pela presença 

je potências estrangeiras que detinham verdadeiro poder 

·extra-territorial nas chamadas concessões internacionais. ~ 
isto se somava a extrema instabilidade e fraqmentac::ão d~· · 

;ouadro politico chinês, que se apresentava atomizado entre 

facções regiOnais influentes. Em 19-Jl., o Japão ocupou a 

Manehuria e ali constituiu o estado fantoche do Manehukuo. A 

subseqüente 

terr.:.t6rio 

ocupação 

chinês e 

nipên:i,ca de outras 

da luta 

parcelas do 

armaàa entre o ac;uÇamento 

autoridades governamentais e as forc;as comunistas, que 

paulatinamen~e gahhavam terreno em intensa campanha de 

mobilização e infiltração nas áreas rurais, criaram 

condições de extrema tensão. e violência·. A ec;Losão da 
segunda Guerra Mundial e a tomada dos principai::_ centros 

urbanos chineses pelas tropas japonesas levaram à 

constituição de uma frente comum de combate à ocupação 

nipõnica. 

durou até 

A colaboração 

1945, ano da 

entre nacionalistas e 

capi tulac;:ão do Japão 

comunistas 

perante os 

aliados. Eclodiu então a Guerra Civil entre as duas facções 

chinesas, que terminou com a vitória militar COliWlista e a 
. . 

fuga ·do Governo nacionalista de Chiang Kai-shek para Taiwan. 

Em primeiro de outubro de 1949,, Mao Zedong (Mao Tsé-tung), 

acompanhado dos principais dirigentes do Partido Comunista 
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Chinês, proclamou na Praça Tiananmen, em Pequim, a RepúDlica. 
Popular da China. 

~ 

Sistema Polit.: :;:r e Lista ãe ;!..uto;-idades 

Sistema Politico • 

A liderança politica é exercida na República 

Popular da China pelo P"artl.do comtmista, do qual emanam as 

diretrizes principais da vida politica do pais .. Eml:Jora não 

se refira ao papel do Partido Comünista Chinês em qualquer 
. ~ 

dos.seus lJS art~gos, a Constituição da RPC, promulgada em 4 
de· dezembro de 1982, dispce em seu Preâmbulo que "soD a 

liderança do PCC e a orienta~ão do Marxismo-Leninismo e do 

pensamento de Mao Tse Tung, o povo chinê~ continuará lutando 
para tornar a China um pais socialista com altos níveis de 

cultura e democracia" • 

Na estrutura do Partido, destacam-se os sete 

memDros do comitê Permanente do Politburo do C9mitê central, 

que exercem tamDém as mais importantes funçces no Governo 

chinês. Entre os sete· ocupantes de assento permanente, são 

escolhidos o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, 

os Presidentes da-Assembléia Nacional Popular e do-Congresso 

Popular Politico-consultivo da China, e os responsáveis pela 

condução da economia, 
da ideologia e da 

Autoridades) 

dos assuntos militares e do controle 

segurança interna (ver "Lista de 

Cumpre às instituiçoes politicas dos diferentes 

Poderes (Presidência da República, conselho de Estado, 
Assembléia Nacional Popular, Tribunais) , desenvolver suas 

atividades .no sentido de dar execução ã orientação do 

Partido. 

A Assembléia Nacional Popular gradualmente expande 

sua presenc;:á e afirma-se como Legislativo segundo a 

concepção ocidental de funcionamento deste Poder. 
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o Congresso l?opu~ar Politico-consultivo da China 

(CPPCC)·, órqão vinculado 3. Assemblêia Nacional ?!)pular 
( ANP), reúne todos os part:idos políticos legaln.en-ee 
cons~ituidos, considerados co~aboradores do i?art:ido 
comunista na definição da linha politica do Governo. Há 

indicações otle que o CPPCC poderia vir a t:ornar-se a "ci:.nara 
alta" dó. Legislativo chinês. 

Lista de Autoridades 

De forma esquemática, ê a seguinte a ccnfiqúrac;:ãô 
da cupula do :egime chinês, ;m dezembro de 1995: 

Presidência da República: 

JIANG ZEMIN (PRESIDENTE) 
RONG YIREN (VICE-PRESIDEN~El 

conselho de Estado: 
LI PENG (PRIMEIRO-MINISTRO) 
ZHU RONGJI (PRIMEIRO VICE-PRIMEIRO MINISTRO) 
ZOU JIAHUA, QIAN QICHEN, LI LANQING, WU BANGGUO, e JIANG 
~ (VICE-PRIMEIROS-MINISTROS) 

Pgder Legislativo (ASseDtblêia Nacional Popular) 

comi tê Permanente: 

QIAO SHX (PRESIDENTE) 
TIAN JIYON (VICE-PRESIOENTE) 

fode;r: Judisittio. 

REN JIANXXN (Presidente da Suprema Corte Popular) 

Buteau pgl!tico Cpolithyrol do Cqmitê Central do par;idg 
compnis1ã11 : 

comitê Permanente 

JIANG ZEMIN ( SE~ETÃRIO-GERAL 1 
LI PENG 
QIAO SHJ:. 
LI RUIHUAN 
ZHU ROHGJX 
L:I HUAQING 
HU JINTAO 
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Comissão Militar central: 

JIANG ZEMIN ( PRESIDEh-~ ·-:) e 
PRESIDENTES) 

LI HUAQING e ZHANG ZHEN (VICE-
• 

Congres·so Popular Politico-Consultivo da China. 

LI RUIHUAN (~ESIDENTE DO COMITt NAC:ONAL) 

Ãcordos Brasil/RPC 

comunicado Conjunto sobre o estabelecimento das rélacõés 
diolomàticas- entre o Bras.'.l e a China ( 1974 J 

Ãcordo sobre a instalacão e funcionamento das Embaixadas 
do Brasil em, Pequim e da i":~lina em Bras:üia (197~) 

Acordo de comércio (1978) 
-·Convénio de Transporte Maritimo (1980) 

Acordo de Cooperação Cient~fica e Tecnológica (1984) 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cientifica e 

Tecnológica (1984) 
Protocolo entre o consEllho Nacional de Desenvolvimento 

Científico· e Tecnológico e a Comissão Estatal de 
Ciência e Tecnologia no campo da Cooperação Científica 
e Tecnológica (1984) 

Protocolo Adicional ao Acordo comercial (1984) 
Ajuste de cooperação entre o CNPQ e a Academia de Ciências 

da China nos campos das Ciências Puras e Aplicadas 
(1984) 

Acordo para a criação de Consulados da Chiria em São Paulo 
e do Brasil em Xangai _( 1984) 

Acordo para o·esta.belecimento de Adidâncias Militares nas 
respectivas Embaixadas (1984) 

Memorandum de Entendimento sobre cooperação nos usos 
Pacificas da Energia N~tlear (1984) 

Memorandum sobre cooper~ção em matéria siderúrugica (1984) 
Protocolo de cooperação em matéria siderúrgica (1985) 
Memorandum de Entendimento relativo a consultas sobre 

assuntos de interesse comum (1985) 
Protocolo de Cooperação em matéria de Geaciências (1985) 
Protocolo de Entendimen-eos (1985) tccmunicado conjunto 

sobre o estágio das relações bilaterais, tanto em sua 
dimensão poloítica quanto em seus aspetc:s econêmico~ 
comerciais e científico-tecnológicos). 

- Acordo de Cooperação CUltural e Educacional (1985) 
Memcrandum de Entendimento sobre cooperação nos Usos 

Pacificas da Energia Nuclear (1987) 
Acordo sobre pesquisa e produc;:ão conjunta do Satéli-te 

Sino-Brasileiro de Sensoriamente Remo-eo (1988) 
-ProtocoTo --sobre- -pesquisa e produÇão de satélite de 

Recursos da Terra (1988) 
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Ajuste ccmpl.ementar ao Acorde de cooperação Cient:ífica e 
Tecncl.ógica sobre Cooperação no campo da pesquisa 
cientifica e do desenvol.vimento tecnol.ógico nos se:tor 
de Transportes (1988) 

conv~nic sobre Cooperação no dcminio de Medicina e 
Fármacos Tradicionais (1988) 

Convêni~~e·cocperacão Cientifica e Tecnol.ógica na área de 
Farmaccs destinados ao combate de grandes endemias 
(1988) . 

• Ajuste ccmpl.ementar ao Acorde de cooperação Cieptifica e 
Tecncl.ogica em matéria de Energia Elétrica ( 19.88) 

Memorandum.de Entendimento sobre setor madeireiro entre 0 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimen"t:c l:"lo:::esta:i· e o 
Ministêrio da"' Silvicultura ( 1988) 

Acordo sobre visto·s de múl. tipl.as entradas em · ;;:assatlortes 
' diplomáticos e de serviço ( 1988) · 

Acordo sobre aumente de lotação de repartições consulares 
(1988) 

Protoccl.o de cooperação na área de Tecnol.ogj :1 .::ndustriál, 
(1989) 

Ajuste ao Acorde de Cooperação par~ a Util.ização Pacifica 
da Energia Nuclear (1989) 

Acordo de cooperação Económica e Tecnol.ógica (1990) 
Memorandum de Entendimento sobre Minêrio de Ferro ( 1990) 
Acordo destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a 

evasão fiscal em matéria de impostos s"obre a renda 
(l991)(promulgaçãc em fevereiro de 1993) 

Acordo, por troca de notas, sobre a instalação mútua de 
consulados-gerais no Rio de Janeiro e em Cantão ( 1991 r 

Acordo de coo_perac;:ão Económica e Tecnol.õgica (1992)· 
Adendc ao· Protocolo de Cooperação_ em matéria de 

Geociências (1992) . 
Memorandum de Entendimento sobre intercãmbio e cooperação 

em Educação entre o , Ministério da. Educação e do 
Desporto da República Federatiya do Brasil e a Comissão 
~tatal. de Educação d'a República Popul.ar da China 
(Fevereiro de 1993) • ·· 

Protocol.o.de cooperação no âmbito do Ensino Superior entre 
a FUndação coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 
N1vel superior (capes) do Ministério da Educação e do 
Desporto e da Comissão Estatal de Educação ( CEE) da 
China (Fevereiro de 1993) 

Ajuste Complementar· ao Acordo de cooperação Económica e 
Tecnol.óqica (Março de 1993) · 

Protocolo sobre Desenvolvimentos Adicionais aos Satêlites 
Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres e assuntos 
co=elatos· (Setembro de 1993) 

Programa Executivo do Acordo de cooperação CUltural e 
Educacional. (Outubro de 1993) 
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Contrato de Lancamento dos Satélites CBERS entre INPE 
CGWIC/FINEP (NÓvembro de 1993j 

Protocolo éntre o Ministério da Ciência e _Tecnologia do 
Brasil . e a aAdmiilistração de Espaço da China, sobre 
Cooperação em ApJ.icações Pacificas de Ciência e 
TecnoJ.ogia.do Espaço Exterior (Novembro de 1993) 

Protocolo de Cooperação entre a Administração"de Espaço da 
China e .,eo Ministério da Ciência e Tecnologia sobre 
pontos p~incipais do satéJ.ite CBERS (Novembro de 1993). 

Memorandum de Entendimento sobre a Constituição do Grupo 
de Trabalho Conjunto de Cooperação na Área 
Hidroelétrica (maio de 1994) 

Protocolo de Intenções entre ELETROBRAS e comDanhia 
chinesa com o objeti vo de precisar fo=as concretas de 
coo:!)eração p~ra construção do projeto de Três Ga~qantas 

Memor~ndum de Entendimento entre o Ministério de Minas e 
E~u•rqia da Re:9ública F.ederativa do Brasil e o Minis
tP.rjo de Energia Elétrica da Republica Popular da China 
.;r;b:~e cooperação Tecnológica em combustão de carvão Mi
r.eraJ. em Leito Fluidizado (setembro de 1994). 

-Memorandc de Entendimento entre o Ministério de Minas e 
F~ergia da República Federativa do Brasil e o Minis
tério dos Recursos Hídricos da República Popular da 
China sobre Cocperação Econõmica, cientifica e Tecno
lógica (setembro de 1994). 

-Ata de Conversacões entre o Ministério de Minas e Eneraia 
da Repúblicã Federativa do Brasil e o Comitê para éons
truc;:ão do Projeto Três Gargantas do conselho de Estado 
da República Popular da China para Cooperação no Proje
to de Três Gargantas (setembro de 199 4 ) • 

Protocolo de Intenção para a cooperação entre o Ministério 
de Minas e ~ergia da República Federativa do Brasil e 
o Ministério da Indústria Quimica da República Popular 
da China (setembro de 1994). 

Acordo-Quadro sobre Cooperação em Apicac;:ões Pacificas de 
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Popular da China ;'(novembro de 1994). 

Acordo de Dispensa de ~equatur para Acreditação Reciproca 
de Cônsules-Gerais (junho de 1995) 

Memorando de Entendimento entre· os Ministérios da 
Aqri=ltura do t!rasil e da RPC (julho de 1995) 

Visitas 

VISITAS "SAASILEIRAS À RPC 

PRESIDENTES DA REPÚBLICA 

- João Baptista Figueiredo ; 1984) 
José Sarney (1988) 
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-Ramiro Saraiva Guerreiro (1982) 
- Abreu Sodré (1988) 
- Francisco Rezek (1991) 
- Celso Amorim (1994) 

Otl'l'RAS VIS;t:TAS MD{ISTERIAI:S .. 
- Shigeaki Ueki, Ministre das Minas e Energia (1978) 
- Ernani Galveas,. Ministro da Fazenda (1984) 
- césar Cals, Ministre das Minas e Energia (1984) 
-Renato Archer, Ministro da Ciência e Tecnologia-(1987) 
- Luiz Borges da Silveira, Ministro da Saúde (1987) 
- General Leónidas Pires Gonçalves, Ministre !io Exército 

( 1988) - . 
- Murilio de Avel!ar Hing~l, Ministre da· Educação (março de 

. 1993) 
- General Zenildo Zoroastrc , Ministre do Exérci te (setembro 

de 1993) 
- José Israel Varqas, Ministre da ciência e Tecnologia 

(novembro de 1993) 
- Hugo Napoleão, Ministro das comunicações (novembro de. 

1993) 
- Brigadeiro Lélic Viana Lobo, Ministre da Aeronáu~ica 

( julho de 1994) 
- Alexis stepanenko, Ministro das Minãs e Energia . (setembro 

de 1994) 
- José Israel Vargas, Ministro da Ciência · e Tecnologia 

(novembro de 1994) 
- José Eduardo Andrade Vieira, Ministro da Aqricul ttira, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária (julho de 1995) 

VISITAS CHINESAS AO BRASIL 

CHEFES DE .ESTADO E DE GOVERNO 

- Yang Shangkun, Presidente da República (1390) 
- Jiang Zemin, Presidente da RepUblica (19931 

- Zhao Ziyang, Primeiro-Ministre (1985) 
- i;.i-.J?enqr: Primeiro-Ministro ( 1992) 

CHAN~.--

- wu Xuequian, Ministro dos Negócios Estrangeiros (1984) 
- Qian Qichen, Ministre dos Negócios Estrangeiros (março de 

1"993) 

OUTRAS VISITAS DE ALTO NÍVEL 

- Khang Shien, Vice-Primeiro-Ministro (1979) 
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- He Kang, MinL·":rc da Agricult=a, Pecuária e Pesca (1983) 
- Qian Zhengyang, Ministre dos Recursos Hidricos e Energia 

Elétrica ( 1983) 
- Li Dongye, Minist~o da Indústria Metalúrqica (1984) 
- Gu Mu, conselheiro de Estado (1985) 
- Qi Yuanjing, Ministro da Indústria Metalúrgica (1987) 

Ruan Chong Wu, Ministro do\Tral:lalho (1990) · 
- Zhu Xun, Ministro da Geologia (1990) 
- Wei Jiexin, •1'!inistro da -Supervisão ( 1991) 
- Zhu Rongji, Vice-Primeiro-Ministro (junho de 1993) 

Xiulian Gu, Minist:ra da Indústria Quimica (outubro de 
. - .1993) 

-General Chi Haotian, Ministro da Defesa (abril· de 1994) 
Hu Jintao, membro do Comitê Permanente do Politburo do PCC 

(abril de H94) 
-Chen Minzhang, Ministro da Saúde (junho de 1994) 

Qiac Shi, Presidente da Assembléia Nacional Popular 
(novembro de 1994) 

Chen Jinhua, Ministro-Chefe da Comissão Estatal de 
Planejamento (janeiro de 1995 - posse presidencial) 

Li Tieying, Ministro-Chefe da comissã~ Estatal de Reformas 
Económicas (maio de 1995) 

Li Ruihuan, Presidente do congresso Popular Politico
Consultivo da China (CPPCC) (junho de 1995) 

Huang Ju, .secretário-Geral do PCC em Xangai (junho de 
1995) 

:Infci:lllação sobre Relações Brasil-RPC 

- O . diálogo pOlitico entre o Brasil e a China atinqiu 

elevado patamar _.de entendimento mútuo. Desdobra-se no 

contexto do conceito de "parceria estratégica", aceito pelas 

duas Chancelarias desde 1993. 

- A visita de Senhor Presidente da República à China, 

programada para dezembro· próximo, centraliza a · prcgr!lliUlc;:ão 

de est~mulo às relações bilaterais. Será a primeira visita 

presidencial brasileira desde.a visita do Presidente sarney 

em 1988 (desde então dois Presidentes chineses visitarl!llll o 

Brasil.: Yang Shanqkun, em 1990, e c atual, Jiang Zemin, ea 

1993). 
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~ No campo da cooperação. cientitJ.co-tecnolóqica, o Projeto 

CBERS ( "China-Brazil Earth Resources satel}.ite"} , pelo ~l 

se constroem, em cooperação sino-brasileira, dois satélites 

de sensoriamente remoto, sobressai como indicador da 

excelência dessas relações. 

;.. t necessllria, por.ém, a llliiPliac;:ão das relaçces económico

comerciais. . o Brasil atribui interesse priori t~io à 

possibilidade de substancial participação na constniQão· da 

"hidrelétrica de Três Garqantas. o comércio bilateral é· âinda 

pouco expressivo em tace das potencialidades de parte a 

parte. o Brasil é superavitotrio, lllllS a pauta 
basicamente d~ produtos. primári-os. Em l_995, 

é composta 
verificou-se 

notável incremento d!IS exportações chinesas para o Bras'il. 

-o processo de transformação por que passam os dois-países 

deve servir de estimulo ao estudo da complementariedade das 

duas economias, o que abrir~ novas possibilidades ao 

relacionamento bilateral, inclusive por meio do incremento 

de iniciativas de parceria •. · 

- o intercâmbio cultural deve ser expandido por meio de 

iniciativas de lonqo alcance, que abarquem grande número de 

pessoas 

(A Comissao d8 Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nacional) 
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MENSAGEM N° 99, DE 1996 
(N° 05/96, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 

Janeiro de 1996 · 

De c.onformidade com o anigo 84, incise vn. da CoDStituiçlo Feder.ll. e com o 

disposto nos arts. 18. inciso I. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto ri' 93.325, de 1° de 

outubro de 1986, nos arts. 39; inciso I. alínea •a•. e 40, do Anexo I ao Decrçto n• 99.578, de 10 de 

outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do 

. Senhor-<;;ARLOS .AUGUSTO REGO SANI'OS NEVEs, Ministro de Primeira Casse, da Caneira 

de Diplomati, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Canadá 

Os méritos do Embaixador Carlos Augusto Rego S;mtos Neves, que me induziram a 

e...c:colhê-ln para o desempenho dessa..eleYllda função, coustam da anexa infmma;io do Ministéri.Jl 
das Relaçi!es Exteriores. 

de janeiro de 1996. 

INFORMAÇÃO 

curri.culum-Vi tae 

Embaixador CARLOS AUGUSTO REGO SAliTOS NEVES 

Rio de Janeiro;RJ, 26 de janeiro de 1944. _ 
Filho de Miguel santos Neves e Beatriz Rego Santos.Neves. 

Escola Nacional de Engenharia, 'OB. 
- CPCD, IRBr. 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL _: ~ -375 

Curso de Mercado· de capitais e Financeiro, Escola de Pós 
Graduação em Economia, FGV. 
Cursos de Pós-Graduação em Ciências Po~~ticas, Universid~de de 
Columbia. ' 
CAE , IRBl;'. 

Terceiro secretário, 17 de fevereiro de 1966. 
segundo secr~tário, antigüidade, 05 de abril de 1968. 
Primeiro Secretário, merecimento, 01 de março de 1974. 
conselheiro,, merecimento, 12 de junho de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de dezembro de 
1983. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de (iezembro de 
1987. 

Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana 
de Livre comércio, Í967/68. ' . 
Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 1977/79. 
Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas de Mercado, 1~8~/85. 
Chefe da Divisão Especia~ de Estudos e 'Pesquisas Econômicas, 
1984/85. ' . 
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriorês, 
1985/88. 

Nova York, Cônsul-Adjunto, 1969/72. 
Nova York, Chefe-Interino do SECOM, 1971. 
Hong Kong, Cônsul-Adjunto, 1972/73. 
Taipei, Encarregado.de Negócios, ·aoi., 1:973~· 
Hong Kong, Encarregado do consulado-Geral, ~1973. 
Buenos Aires, Chefe do setor Econõmico, 1974/77. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 197 4 •. ~ 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1974/77; 
Genebra, Deleqaç~o Permanente, Conselheiro, 1979/83. 
Nova York, Cônsu1 Geral, 1988/92. 
México, Embaixador, 1992/95. · 

VI Periodo da Sessão Ordinária da ALALC, Montevidéu, 1966 
(membro). 
I Reunião do Conselho de Membros da ALALC, · Montevidéu, 1966 
(membro). 
Recomposição da "Lista III-Brasil", GATT, 1967 ·(membro). 

Reunião da .Comissão Assessora de Desenvolvimento Industrial, 
Montevidéu, 1967 (membro). 
Reunião do conselho de Ministros da ALALC, Assunção, 1967 
(membro). 
II Grupo de.Trabalho de Peritos Governamentais para Estudo das 
Implicações ~inanceiras da Integração Latino-Americana, 
Washington, 1968 (membro). 
Reunião da Comissão Assessora de Assuntos Monetários da ALALC, 
Lima, 1968 (membro). 
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coordenador do· curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para 
Chefes de-setores de PrQmoção Comercial, 1972. _ · 
comitê Permanente ·da CEBAC, Buenos Aires, 1974/75. 
·\representante) • 

VI. Reunião da Subcomissão de Transportes da CEBAC, 1974 
(representante) • 
Equipe de Planejamento Pol·iticc do MRE, 1977/78 (membro). 
Comitiva do sênhor Presidente da República em viagem à 
República Feder.al da Alemanha, 1978. . 
XXXIII-sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova York, 
1978 (delegado). 
A disposição da Delegação· Especial do Reino Unido ·às 
solenidades de posse do Senhor Presidente da República, 1979. 
XXXV a XXXVIII sessões das Partes Contratantes do GATT, 1979/82 
(delegado) • 

comitê de Têxteis, 1979/83 (delegado). 
Reuniões de Coordenação dos Paises em Desenvolvimento, 
Exportadores de Têxteis, Bogotá, Jacarta, Hong-Kong, Nova 
Delhi, 1980/81 (chefel. 
Membro Permanente do Orqão de Vigilância de Têxteis do Acordo 
Relativo ao Comércio Internacional de Têxteis, 1980/83. 
Reunião Ministerial das partes contratantes do GATT, 1982 
(delegado). 

Renegociação do Acordo Internacional Relativo ao Comércio 
Internacional de Têxteis. 1982 (chefe). . 
comitiva do .Senhor Presidente da Reptiblica el!l viag~ à Nigéria, 
1983 (membro) •. · . 
Grupo DiretiY:o do Programa de Estudos sobre Politicas 
Industrial e de comércio Exterior (convênio IPEA/BIRD), 1984/87 
(membro). . 
Reunião entre os pãises integrantes do grupo de cartagena e a 
Comissão das comunidades Européias, Bruxelas, : 1984 
(representante) • 
Reunião Ministerial do Sistema Econõmico La~ino-Americano 
(SELA), Caracas, 1985. 
Trabalho .. Preparatório da viagem do Presidente-alei to Tancredo 
Neves ao Exterior, 1985. 
Equipe de: Planejamento Politico do MRE;, 19.85/88 (membro). 
Examinador--do CAE, :tRBr, 1985/88. 

XLI Sessão da Assembléia -Geral da ONU, Nova York, 1986 
(delegado). 
I Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora e de Apoio para a~ 
Paz na América central, Panamá, 1986. 
II Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora. e de Apoio para 
a Paz na América central, Panamá, 1986. 
III Reunião Ministerial,dos Grupos de Contadora e de Apoio para 
a Paz na América central, Rio de Janeiro, 1986 .. 
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I Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e concertação 
Política Latino-Americana (Grupo dos oito), ~o de Janeiro, 
1986. 
Missão especial. às cerimônia·s de Posse do Pr.esidente-el.eito da 
costa Rica, Oscar Arias Sanchez, São José, 1986. 
conversações com vistas ao reatamento de relação diplom!Ítica 
com a República de CUba, Panamá, 1986. 
Reunião do consel.ho de Ministro da Associação Latino-Amêricana 
de Integração~ (ALADI), Montevidéu, 1986 (del.eqado). 
Consel.ho curador da Fundação Al.exandre de Gusmão, 1987 
(membro). ·· · 
Entendimentos com os Estados Unidos da América sobre Assuntos 
de Informática, Paris, Bruxelas e Rio de Janeiro (1986), e 
cidades do México, 1987 (delegado). 
conferência de Ministros de Comércio Exterior., · Taupo, Nova 
Zelândia, .1987 ·(delegado). 
Cerimônia comenorativa do XL Aniversário do GATT, Genebra, 1987 
(deleqado). · __ 
XLIII Período de Sessões das Partes Contratantes do GATT, 
Genebra, 1987 (delegado). 
XLII Sessão da Assembléia Geral. das Nações Unidas, Nova YorJc, 
1987 (delegado). ~ 

II Reunião Ministerial · do Mecanismo de Consul. ta e Concertaçoio 
Política Latino-Americano (Grupo dos oito), Bariloche, 1987. ' 
III Reunião Ministerial do Mecanismo de consulta e concertação 
Politica Latino-Americano (Grupo dos oito), Campos do Jordão, 
1987. 
Reunião Ministerial do Sistema Económico Latino-Americano 
(SELA), caracas, 1987. 
Reunião de Coordenação com os Embaixadores na América Central., 
caracas, 1987. 
Comitiva do Senhor Presidente da República em viagem oficial 
aos Estados Unidos Mexicanos, 1987. 
IV Reunião Ministeria:). do Mecanismo de consulta e concertação 
Pol.ítica Latino Americano (Grupo dos oito), Preparatória da 
Reunião Presidencial de Acapulco, México, 1987. 
Reunião Ministerial da comissão de· Acompanhamento e Verificação 
do Processo de Paz Centro-Americano, Nova York., 1987 ._ 
IV Reunião Ministerial do Mecanismo de ·consulta e concertação 
Politica latino-Americano, Punta del Este, 1988. 
V Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Ctlncertação 
Política Latino-Americano, Oaxaca, México, 1988. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores 
em visita oficial à República da China, 1988. 
Presidente de Honra da Cãmara de Comércio Brasil.-Estados 
Unidos, :Nova York, 1988/90.· 
Presidente de Honra da Fundação cultural Brasileira, Nova York, 
1988/92. 

Prêmio Rio Branco e medalha de Prata, CPDC, IRBr. 
Ordem de'Rio Branco, Grã-cruz, Brasil. 
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ordem do Mérito Nava1. 
Ordem do Méri. to Mi1i. tar •. 
ordem do Méri. to AerorJáutico. 
Meda1ha do Mérito Tamandaré. 
Meda1ha do Mérito Santos Dumont. 
Leqião de Honra, França. 
Ordem do Genera1issimo Francisco de Miranda, Vl!lleZue1a. 
Ordem do Mérito, Chi1e. 
Ordem do MéritO": República Federal da Alemanha. 
Ordem do Mérito, França. 
Ordem de Niqer, Niqéria. 
ordem do Libertador San Martin, Arqentina. 

DADOS BÁSICOS DO CANADÁ 

Superficie: 9.976.128·km2 

-
População: 29.248.100 (OÍ.07.94, Staristics Canada) 

Janeiro de 1996 

Situaçio geográfica: Segurado lllllior pais do D1IIDifo em extmsfo tenitorial, o C•nadi gçupa 

todo o çontineme ao norte dos EUA, com exceçio do Alasc:a. É limitado, ao norte, pdo 

Oceano Ártico; a leste, pela Baía de Bafiin, Estreito de Davis e Oceano A!lãntico; ao sul com . . 

os EUA e a oeste pelo Oceano Pacifico e pelo Alasc:a. 

Relevo/Regiões: A topografia é predominantemente plana, com duas áreas montanhosas, as 

Rochosas, a oe:.te, e as Laurem:ianas, a leste. ~ os dois maciços, uma exteasa zona 

de pradarias, importante produtora de ==is. Os recursos hídricos sio alxmdantes. A 

aspexez.à do clima concentra a populaçio .em uma faixa de 300 km ao longo da fronteira com 
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os EUA Pomos isolados com r=hizida população marcam. coii!Uda, a presença canadense 

em vastaS áreas do norte. O pais é dividido em cinco grandes regiões: 

a) Maritima - Provincia de Tem Nova, Nova-Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e Nova 

BlllllSWik; 
~ 

b) Centro-~e -Províncias de Ontãrio e Québec:; 

c) Centro - Provincias de Mmütoba e Saskatchewan; 

d) Oeste - Provincias de Alberta e Colúmbia Britânica; 

e) None- Dhas Árticas e os territórios do Noroeste e de Yukon. 

Clima: Devido à enorme ext~ e à latitude do pais, o clima do Canadá apresenta grande 

variedade. Dependendo da região e da época do ano, temperaturas bastante superiores a + 30 

graus centigrados ou inferiores a -35 graus centigrados podem ser encontradas. 
. . . 

O clima canadense é influenciado por três massas de ar. Uma defas, fiia; 

e seca, tem sua origem na região irtica. A outra, quente e úmida, proveniente do Golfo do 

México e do Atlântico, atinge no verão grande parte do sudeste do pais. Uma outra, morna e 

iimid; vinda do Pacifico none, influencia continuamente a zona costeira da Província da 

Colúmbia Britânica. 

... ~ ..... , 

Fusos Horários: utilizaní-se no Canadá 7 (sete) !üsos · hcirirlos. · No periodo de" márÇÓ ·a 

novembro, a diferença entre Ottawa e Brasília é de wna hora. Em consequência da adoção, 

pelo Brasil, do horário de verlo, e do término do hónirio·de verão pelo Canadá, a ieferida 

diferença horária varia entre duas e trêS horas. 

Composição da população: de acordo com a ú1!im& estimativa apresentada pelo órgão oficial 

•statistics Canadá", o~ de. habitantes do Canadá chega a 29.2 milhões. Mais de 40"/o 

são de origem britâ!Jica ~ cerca de 30''/o, de origem francesa O resto da população é 

!lrincipalmellte de origem alemã, uc:ranõ.ana: chinesa, portuguesa, italiana, holandesa, 

escandinava, polonesa e libanesa. Segundo o Ministério dos Assuntos Indígenas, a população 

indígena registrada. em dezembro de 1987, era de 450.898 pessoas. As estatísticas recentes 
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· indicam aumento do uúmero de imigrantes de origem asiática ou provenientes do sul da 

Europa e, em m~or escala, da América Latina e Caribe. . 

Embora a taxa de cres• imo«o da população canadense tenha sido de 

apenas I.l% de 1993 para 1994, essa taxa ainda se ap1eseuta maior do que a da maioria dos 

países industrializados. ~expectativa de vida é de 69 anos para os homens e de 76 anos para 
~ 

as mulheres. 

Religiões: As princip~ religiões do Canadá são a católica romana e a protestante, às quais 

aderem respectivamente, 47".4 e 41% da população. Cerca de 1,5% dos-habitantes do país são 

ortodoxos orientais e =-de 1,2% israelitas. Cerca de 11% aderem a diversas outras 

denominações religiosas. · 

Línguas oficiais: as duas Hngua• oficiais do Canadá são a inglesa e a francesa. A ProVÍncia de 

Québec: é, no entanto, a úrüca região do país onde esta ~tima é prepOnderante (85% da 

população· do Québec< é francófona). 

POLÍTICA INTERNA 
. . 

Em 1982, o Governo federal, liderado pelo Primeiro Ministro Liberal 

Pierre Trudeau (Chefe do ·:Governo emre I96s·· e 1984), promoveu a •repartição• da 

Constinrição, agregando ao Ato da Amérlc:a do Norte Britânica de 1867 (Lei de ColiStituiçlo 

do Domínio do Canadá) uma carta de Direitos Individuais. No curso das negociações 

politicas =itre as esferas federal e provinciais, o Govemo do Quebec ~eixou de apoiar o 

projeto da nova CoDStituiçlo canadense, que acabou sendo aprovada pelo Parlamento federal 

e pelas nove proviucias anglõfollas do Canadá 

2. Nos dez anos seguintes, foram realizadas, por illiciativa do Primeiro 

Ministro co'IServador Brian Mulroney (Chefe do. Governo de 1984 a 1993), duas rodadas de 

negociações constitucionais, com o objetivo de reconhec:er um status distinto à sociedade 

chamado Acordo de Meech- Lake, e a de 1992, conhecida por Ac9rdo. de Charlottetown, 

deixaram de ser aprovadas, permanecendo em ~gora Constituição de 1982. 
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3. · Os résnltados das eleições fedeiais no Canadá. realizadas em 25/10193, 

evidenciaram !UJIPla vitória do Partido.Libcral, e uma denota de grandes proporções do 

Partido Conservador, há nove anos no poder, e do Partido Neo-Democrátieo, até então a 

terceira força politica do país. Os resultados revelaram também alteração significativa na 

composição traclic:j..onal do Parlamento, Com a eleição de fortes bancadas de dois movimentos 

políticos regionalistas:. o "Bioc Québecois", baseado na Província de Quebec, e o Partido da 

Refonna, c:om base na região oeste do pais, especiiwnente na Província de Alberta. Assim, 

dentre as 295 cadeiras do Parlamento Federal, 178 con espondem aos Liberail;, 54 ao "Bioc: 

QuEbecois", S:Z. ao Partido da Reforma, 8 ao Partido Neo-Democr.itico, 2 aos Conservadores · 

(que antes detinham 168) e 1.a candidato independente. 

4. A viióiia obtida pelo Partido Liberal decorreu mais dos fracassos 

acumulados pelos Conservadores nos campos político (negociações constitucionais) e 

ec:onômic:o (aumento da taxa de desemprego e déficit público) ·do que da plataforma Liberal~ 

ou da populandade de Chrétien. Ao contrário das grandes figuras liberais do passado, cu~; .. . . : 

Lester Pearson ou Pierre Trudeau, Cbréti_en não é Um líder carismático ou mesmo 

particularmente popÜlar. 

S. Seu índice de popuÍaridade foi particularmente atingido pelo recente 

"referendum" sobre o separatismo do Quebeç, objeto de informação que se segue. 

A QUESTÃO DO QUEBEC 

As origens da questão do Québec se confundem com as do próprio Canadá, na 

verdade um probiema. pendente de solução há mais de dois séculos, com a derrota francesa 

para os britâDicos em 1763. Em 1774, a promulgação do "Québec Aci" pela Coroa britãnic:a 
. . 

estabeleceu que, em troca da_ fidelidade a sua majestade britânica, os "quebecquois" teriam 
asseguradas a !ingua franc:esa. a religião católica e suas instituições jurid}cas, baseadas no 

direito civil francês. Essa "liber:ilidade" britânica permitiu a sumussllo dos •quebecquois" aos 

anglo-canadenses mas, ao mesmo tempo, eriou as condiçõeS que levaram ao impasse hoje 
. ' 

vivido pela confed~ canadense. A partir de então, os franco-canadenses passaram a 

constituir um grupo social e economicamente inferior no seio da sociedade canadense • boa 

part~ da população francófona era constituída de lavradores. Nas . cidades, os fran~-
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canadenses exerciam atividades consideradas inferiores, como" trabalhos braçais ou s;;w. de . 

empregados daméSticos para. anglo-canadenses. ·Tal situação perdurou até recentemente 

passando os franco-canadenses a ser objeto de todo tipo de precoaceito e _limitação em suas 

atividades. De certa forma. os ftancófonos enfrentaram limitações em seus direitos civis . . 
semelhantes àquelas enfrentadas pelos ·negros nos EUA antes da década de 60. Ainda há 

poucos anos, os melho;es cl~ e colégios canadenses recusavam o ingresso de mmcófonos.. 

Ter um sobrenome francês~ indicação segura de dificuldades para a obtenção de emprego 

qualificado, não obstante as qualificações pessoais do pretendente. 

2. A chamada "revolução tranquila" dos an.os 60 e a ascensão soçia! e econômica 

dos francófonos permitiu C>Piicitar as contradições da sociedade canadense e sobretudo ,a 

fragilidade do sentido de nacionalidade dos ;;anadenses. Desde a adoção da constitUição . . 
canadense em 1982 (feita sem a aprovação de Québec), que o debate constitucional 

prossegue, ora mais latente, ora mais exp~to. Obviamente, a ptosperidade econômica do 

Québec tem reforçado a posição daqueles que favorecem a sel:essão da província, que passaria 

a ser um país independente. Uma eventual separação do Québec, por seu turno, poderia levar 

a uma fragmentação ainda maior do restante do Canadá, que perderia inclusive sua 

contiguidade territorial. Não obstante a alternativa mais mencionada . para províncias 

anglófonas ser uma maior integraçãó com os EUA. o temor. da perdà da identidade canadense 
' 

(por mais variada que seja a sua percepção entre os canadenses) e~ vantagens sociais que 
lhes são asseguradas pelo Estado (educação, saúde e aposentadoria) tomam ainda mais 

dramático o momento vivido pela sociedade canadense. 

3. O reconhecimento de Québec como "sociedade distinta", com iingua. cultura e 

instituições juridicas diversas implica, portanto, atribuições e competências que. levem em 

conta esse caráter (como politica cultural, de imigração, etc.). Os que se opõem a esse 

reconhecimento argumentam que Québec passaria & ter privilégios maiores que as demais 

províncias. O reconhecimento do caráter distinto de Québec , mais fo~ do que concreto; 

na prática, o caráter distinto da sociedade "quebecquoise", bem como do restante da 

francofonia canadense (mais de um tnilhio de francófonos vivem em outras províncias) se tem 

afirmado com o passar do tempo. A influência de Québec nas instituições federais 

(Parlamento. Suprema Corte, etc.) já , muitc· ,grande e dificilmente a implementação das 

garantias dadas a Québec modificaria significativamente o status quo atual. Talvez o grande 



--
Janeiro de 1296 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

sentido da aceitação formal do carliter distinto seja o de i'econhecer solenemente a igualdade 

entre franco e anglo-canadenses, após séculos de convivência marcada por um relacionamento 

típico entre vencidos e vençedores, mferiores e superiores. 

4. En 1976, o "Parti Québec:quois", cJe plataforma separatista, venceu as eleições 

provinciais, mas s.pa proposta de autonomia, submetida a referendum popular, foi recusada por 
~ 

60% da população. Em 1982, o Québec se opõs à adoção pelo Parlamento canadense de 

nova Constituição, Apõs as eleições de 1984, com a vitória do Partido Conservador, o 

Primeiro Ministro Mulroney apresentou propostas de um "federalismo cooperativo", que 

procurava atender o desejo do Governo do Québec de ter rcc:Onhecid<! constitucionalmente 

um •status• distinto para a província. Sucederam-se tentativas de acordos de revisão 

constitucional .(1990) que, entretanto, nio lograram aprovação final 

S. Em 26 de outubro de 1992, o eleitorado caiw!ense se pronunciou, através de 

referendwn, sobre a proposta. de emenda constitucional conhecida como Acordo dê. 

Charlottetown. Como se recorda, o acordo a que se chegou na cidade de Charlottetown;" 

aprovado por todos os Primeiros-Ministros Provinciais e por líderes aborígenes, previa um 

elenco de mudanças que abrangiam a refo~ do Senádo- cujos membros passaram a ser 

eleitos e niÓ mais nomeados~ Rainha- uma nova composição da Cãmàra dos 

Comuns, reformulação da Suprema Corte - com um terço de membros provenientes do 

sistema juridico do Québee - alteração das cpmpetências federal e provincial e autonomia 

progressiva para os aborigenes. Contudo, a questão c:entral, que catalisou e deu momento 

politico a todo o debate constitucional, foi a situação da provincia de Québec no seio da 

confederação canadense. 

6. O fracasso dessas tentativas de reforma constitucional contribuiu para aglutinar 

ai forças separatistas e para a eleição em 1993, para o parlamento federal, de agremiação 

politica - o Bloc Québecquois - que defende a ~ober.mia para o Québec. Tendo a segunda 

maior bancada no parlamemo fed=al, cabe ao .Bloco Québecquois liderar a oposição. Em 

set~ de 1994, o projeto scpar.ttista recebeu importante rcfcrço cgm a vitória do "Parti 

o;:ébecois" nas eleições provinciais. No pcriodo subsequente, o Primeiro Ministro -do 

Québec, Jacques Parizeau, fiel à platafonna do partido e a suas promessas de campanha, 

adotou medidas e atitudes tendentes a reforçar a autonomia da província. Sua mais 
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importante prcme:sa de campanha concretizou-se, aiDda cm 1994, ao convocar refc:r=ndum 

sobre a soberania da província. .. 

7. A~= margem de 'Vitória do "n!o" no refer=tdum do último dia 30. 

(0,8"/o, ou ~ cerca de 53 mil votos IIUII1 total superior a 5,3 milhões) - acentuou as graves 

cfivcrgências exist=nes ,&mtre os canacleDSeS DO terreDO COII.Uitucicmal. Tais ciivergêm:ias têm 
• 

origem a própria formação do pais e no malogro elas teatalivas levadas a efeito em 1982 e 

1990 e 1992 para n:collheccr coiiStitucicma!mente ao Québee um •swus• especial que levasse 

em ccmta as caT.ICteristicas daquela províDcia e ao mesmo tempO Atisfizesse o restaDte do 

Canac!j 

8. O que COIISiitui a primeira graDde baixa enue os membros do "Parti 

Québec:quois". na esteira da derrota do refc:n:ndum em que prevaleceu, por II_W'Sem tênuc, a 

plataforma federalista, o pn:miê proviDc:iaJ Jacques Parizl:au apresemou sua demissão aos 

c;ugos de~ Ministro provincial. de chefe daquele Panido e de Deputado Estadual Em 

21 de novembro comute. Luci=n Boucbará ammciou sua dec:islo de =à vaga aberta 

por Parizeau DO collllllldo do "Parti Québecquois" =. COIISeqnemcmeme, ao cargo de Primeiro 

Ministro ProviDciaL Se 1Udo correr sem percalços maior=. Boucbard estar lll'strmindo SU11$ 

novas fimções no partido e no executivo provincial nas primeiras semanas de janeiro do 

préximc;~ ano. Com a decisão de Bouc:hard, estabele=-sc, coucomirantem=tc, a questão de 

definir seu sucessor, como líder do "Bloco Québecquois", de oposição ao Govc:rno fedc:ral, cm 

Ottawa. 

9 •. Os mesmos problemas persistem após o refc:r=dnm, com duas agravantes 

imponames. A primeira delas , que as demais proviDcias. bistoricamente mais dóceis ao 

comando federal, hoje reivindicam ilbenameme maior grau de autOnomia e seu eleitoraqo se 
mosua. visivelmente cansado de ver-se obrigado coiiSWitem=te a_ fazer concessões ao 

Québcc. A segunda , que o Québee parece havc:r tomado consciência de sua capacidade de 

promover, e eventualmente v=eer, quantos refc:r=da ~am necessários para chegàr à 

soberania, vista pelos lideres separatistas mais significativos e por quase metade do eleitorado 

(mcluindo mais de :lois terços dos francófonos) c:omo o único caminho para garantir o 

almejado "status" espccial. Assim, de um lado todos reconhecem a necessidade de mudanças 

na relaçlo entre o poder federal e os provinciais. tnas o Québee .reivindica para si o 

rec:onhecimemo de uma relação privilegiada que o ~e do pais não parece estar disposto a 
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aceitar. Sobre a eventualidade de novo malogro paira o fantasma da separação do Québcç e o 

cenário ainda mais negro do fi"acionamento do restante do Canadá 

10. O p:incipal perdedor do referendum foi o Primeiro-Micistro Jean Chrêúen, a 

quem se atribui agora a responsabilidade pela indesejada vitória apertada. Recorde-se que na 

última hora, confrontado com a real possibilidade de dertota do "não", Chrétien foi obrigado a ... 
dizer e fazer em público o oposto do que havia pregado dur&nle a campanha referendária, 

desgaslllndo-se para âDnai não obter senio a magra maioria que salvou o pais do 

dc:smembmmento. os· separatistas, que detêm o Governo de Québec e constituem a segunda 

força no Parlamento Federal, já afirmaram que continuarão a buscar a sober.mia por meio de 

referenda. O líder do terceiJ;o partido, baseado nas provinc:ias do oeste, trabalha ativamente 

para ,aproveitar a debilidade de Chn:tien e ttansformar-se na "leal oposição". Também 

conscientes da perda de autoridade do chefe do Governo federal, os Primeiros Ministres 

provinciais (menos o Québec:) se articulam para extrair de Ottawa maior grau de autonomia',;; 

. Embora hoje a hipótese pareça remou, algumas vozes na imprensa aventaram a possibilidad~ 

de ~ de eleições gerais com a substituição de c:&retien, sugerindo mesmo alguns 

nomes dentro do partido liberal. O proc:aso de rmsão ecmstitucional, cuja realização fora 

acordada cm consequência do malogro das tentativas de 1990 c 1992; está marcado _para 

1997, mas todas as opiniões parecem ccnm:rgir para a percepção de que será tarde ciemais· 

Chrétien poderá não resistir ás forças que solapam seu Governo e, o que seria pior, o Quebec: 

poderá nesse meio tempó organizar novo referendum, desta vez: com o "sim" vencedor. 

l•. Por todas essas razi5cs, somadas ao prablema do elevado déficit nacional, hoje 

estimado cm 37 bilhões de dólares, isto é, cerca de S% do Pm (somente manejável devido à 

simbiose com a economia americana, que gazmue alto fluxo de investimento externo c 

comércio exterior superavitário ), a estabilidade poütica e a integridade territorial do Canadá 

provavelmente continuarão a constituir imponantcs preocupações no. futuro imediato. As 
consequências direias da situação criada pelo rcsúltado do refcrcnqum serão, certamente, um 

ritmo de crescimento inferior ao desejado, maior dificuldade na contenção. do déficit público, 

agravamento de tensões politicas intcma.s, menor capacidade de atuação na órbita 

internacional, e portanto o surgimento de cfúiculdadcs de execução do projeto de ampliação 

do espaço de manobra no cenário mundial, por meio do qual o Canadá busca maior inserção 

no hemisfério e na orla do pacifico. 

385 
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POLÍTICA EXTERNA 

Por fatalidade geográfica, afinidade cultural e histórica, bem como 

intensidade das relações econõmico-comerciais, os EUA se substituíram ào Reino Unido, apÓs 

a Segunda Guerra Muii'aia! como principal interlocutor do Canadá no dominio das relações 

externas. Eementos fundamentais da relação bilateral são os acordos de defesa ao NAFTA, 

este precedido pelo Ãcordo de Livre Comércio C:FT A"), em vigor desde primeiro de janeiro 

de 1989. Vale now: que mais de 75% do comércio exterior do Canadá é realizado com os 

EUA, o que dá a medida d~o grau de dependência da economia éanadense em relação à 

ameri~ 

2. A complexidade e á intensidade desse relacionamento tem gerado 

também atritos, que fonnam · considerável contencioso, sobretudo no plano comercial 

{exportação canadense de madeira, por exemplo). Mas a parceria com os Estados Unidos tem 

assegurado ao Canadá papel no cenário internacional que· vai além de seu peso especifico, 

como é o caso de sim participação no Grupo dos Sete. 

3. Na tentativa de construir perfil próprio de atnação, o Canadá tem 

participado intensamente Dos foros multilaterais, apoiando sua atuaÇão na idéia de um 

"multilateralism.o construtivo~. que corresponderia talv=_ a uma atualização do papel de 

"middle power" ou "hoDest broker" que vinha explorando a panir da Segunda Guerra Mundial 

e que servia para evitar um envolvimento desproporcionado em jogos de poder de alto nível. 

4. Tem muita visibilidade e repercussão na sociedade canadense o papel 

que o país desempenha nas operações de paz das Naçõe5 Unidas. É também relevante a 

atuação de ?ttawa Dos processos de hoeralização do comércio internacional, destacandO-se 

sua ~ontnlnúção nos trabalhos da Rodada Uruguai. Tem também participado ativameote dos 

foros sobre o desarmamento, algumas vezes no passado recente. em cooperação com o Brasil 

Nos últimos tempos, o Canadá tem atnouido prioridade à sua atuação no que se refere aos 

"novos temas" da agenda internacional, taí!" como direitos hwnanos, meio ambiente, combate 

ao nareotráfico e "good governanee". 

• 
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S. O telacionamento com os países da Europa Ocidental é denso. O 

Canadá é p~e da OTAN e da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europ!l- tendo 

firmado a Ata de Helsinki. Por motivos históricos, destacam-se õ's laços com o Reino Unido. 

Embora nos tempos recentes tenha ha,vido certo distanciamento entre Ottawa e Londres, em 
vittude da reorientação da politic:a externa canadense ca clireção das Américas e da Ásia-

~· 
Pacifico, o Canadá continua a ser membro da Commonwealth que, aprq;âmando interesses 

diversos e blocos regionais distintos, acredita ser um modelo "sui generis" de multilatera!ismo 

e iDsttumento para ampliar as bases de um melhor entendimento imemacional. 

i. O Govemo Iibc:ral de Cbrétien propôs uma reavaliação ~ diretrÍ%es da 

politica exterior canadense. No relatório recem publicado pela Comi••io Parlamentar 
4 

~gada de fazer recomendação sobre a politica exterm do pais, sobreleva, por exemplo, 

como ideário, a defesa dos direitos hnrmnot e de valores democ:rãticos. Na prática, porém. 

tem prevalecido os esforços de cooperaçlo em fimçio de im~ econômico-comerciais. 

Este alto gr.w de realismo político tem pennitido a Ottawa impulsicmar. com desenvoltura, 

muito êxito e algumaS criticas suas relações com os países da Ásia-Pacifico; alguns dos quais, . 
China e Imionésia, por exemplo, sob frequcmes ataques de setores c:an•denses iatemos, 

inclusive o próprio Panido Libenll quando ua oposição, por sua imagem nas áreas de direitos 

humanos e "good govemam:e•. 

7. A relevância dõ!s. relaçOes com países da _ Ásia-Pacifico pode ser 

exemp6ficada pelo fato _de que, cm 1993, as impo~ canadenses do 1apio·mcmtuam a 

cen:a de USS 8 bilhOes, c:DqiWilO que as exportaç&:s c:anadenses para aquele pais chegaRm a 

cerca de USS 6,5 bilhões, o que fàz do 1apio o seguudo pan:eiro comercial do Canadá Os 

países membros da ASEAN, .com quem o Camdá m•!!Ulm parceria de diálogo desde 1977, sio 

jwnos ·o sexto maior parceiro comercial do Canadá, tendo o comércio bilateral com o grupo 

dobrado nos últimos cinco liDOS. 

8. Nesse comexto, verificou-se nos ú!Ómos anos incremento significativo 

das relações comerciais com a China, que atingiram quase S biJhl!es de dólares em 1993. O 

perlil da delegação que acompanhou Cbrétien em sua viagem a Pequim em outubrp de 1994 

(nove dos dez Primeiros Ministros Provinciais e quase trezentos hl?llle!IS de negócios) teve 

como obj~ mostrar a imponância que o Go~o cacadense confere a suas relações com a 

RPC e fàz parte do esforço que vem sendo desenvolvido para estab~ecer uma parceria 
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madura c:om os paises asiáticoS: Inclui-se ness' ::sforço a participação do Canadá na APEC, 

cuja reunião em Jacar.a, de ,,. a 12 de·novemt· -·contou com a presençã de Chréticn. 

9. Tradicionalmente, a América Latina não se cncontra entre as metas 

prioritárias da ação diplomática canadense. As ~es c:om o• paises da área vinham-se 

dando sobretudo em função de ev.cntUais oportunidades comerciais, notadamcntc com o 

Brasil. México, V enezu~ Argentina c Chile. 

Nos últimos anos, porém, verifica-se revisão dessá orientação. A 

própria admissão na OEA em 1990 e as negociações com o México r~cionadas com o 

NAFTA constituem exemplos da percepção de uma·"vocação hemislerica" do Canadá. Na 

OEA, Ottawa tem atuado ~:<>m desembaraço na área de defesa dos dir=itos humanos, 

promoção da democracia, proteção do meio ambiente e combate ao narcotrá.fico. 

11. Em relação ao NAFTA, foi justamente em razão da relação intensa e 

desigual com os EUA que o Canadá apoiou enfaticamente desde o inicio a idéia de inclusão do 
' ' 

México num arranjo tripartite que contrabalançasse o peso do parceiro contíguo. Com mais 

razão, vê o Canadá como de seu interesse a adesão tão rápida quanto possível de novos 

parceiros sul-americanos à Associação e. ev_entualmente, a criação de uma ampla zona de livre 

comércio no hemisfério. 

RELAÇÕES COM O BRASIL 

Com o fim da Gueml Fria, o Canadá passou ~ basear sua ação 

internacional na idéia do "multiliueralismo CODStrUtivo.", procumndo, igualmente, novas 

opções de parceria, de mqdo a contrabalançar sua dependência em r~o aos Estados 

Unidos. Nesse sentido, tem procurado fortalecer o relacionamento com a Ásia ~ a América 

Latina. O Canadá considera que o BrliSil constitui um interlocutor importante em seus 

esforços de inserção hc:misf'erica, bem como em seu papel de "honest broker" nos foros 

multilaterais. As dimensões e o pOtencial. da econotnia brasileira também constituem attativo 

para o Canadá, especialmente diante das perspectiVaS de abertura dos sctores de mineração e 
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Dusttação do interesse Çllaadensé no acfensameato das relações 

bilaterais foi dada pela visita oficial do Ptimeüo MiDistto Jean Chrétien ao Brasil, de 26 a 28 

de janeiro . último. O Primeiro Miliisttô fez-se acompliDhar der Ministro do Comén:io 

Intemaci01131, Roy MacLan:n, da Secretária de Estado pam América Latina, Christine Stewaii, 

e de ~ ccmútiva empresarial. Na ocasião foram assinados Memotmtdum de 
~~ 

Entendimento sobre Consultas Politicas de Alto Nível. MemOl'lllldum de Entendimento 

estabelecendo um Comelho ~co e C=cial, Tratado. de E:aradição, Triltado ·de 

Assistência Mútua em Matéria Pe:lllll e Acordo de CD-Produção AudiovisuaL Foram também 

firmados colltl'atos eotte empteSaS brasileiras e canadenses no montante de mais de USS 600 

milhões. 

3. O Governo canadense está agora empeahado em que os mecanismos de . . 
consulta estabelecidos ciw'ame a visita de Chrétien- em:z em efetivamente em funcionamento, 

bem como em dar seguimento à ~o entre as comunidades empresariais dos do~ 

piiÍSes. Nesse sentido, a Chancelaria canaclense prOpôs que a tealinção da II1Ual reunião dé 

consultas politicas, em Ottawa. nos dias 6 e '1 do co=te ano. As últmias consultas eotte as· 

Cbanc~ brasileira e canadense realizaram-se em B~ em outubro de 1993, quando 

visitarmn o Brasil os então Subsecretários para América Latina e Carl~ Stanley Gooch, e 

para Competitividade Comercial; Bany Carin. 

4. Convém ainéia recordar, no que tange as relações bilaterais, que deverá· 

' realizar-se, de 5 a 8 de dc;zembro próximo, visita ao Qnadã do Governador do Estado do Rio 

de Ja~~eiro. O Govemad;,. Marcelo Alencar, acompanhado d~ importante· missão comercial, 

visitará Toronto, Montréal'e Ottawa. Por ocasião da visita ~~se-ã Fáfu:g!.~!~· 
visitará Toronto, Montrial e Ottawa. Por ocasião da visita rewiir-se-á Fórum Empresarial 

organizado pelas Associação Comercial e Federação das lndústiiaS do itio de Janeiro, 

SEBRAE e Câmara de Comélcio Brasil-Canadá 

CASO LAMONT-SPENCER 

Um ponto sensível nas relações com o Canadá tem.sido a questão dos 

cidadãos canadenses Christine Gwen Lamont e David Robert Spencer, condenados juntamente 

com dois argentinos, cinco chilenos e um brasileiro, por crime de extorsão mediante sequestro 

(do empresário Abílio Diniz), ocorrido em São Paulo, em 1989. Os dois canadenses forant 
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inicialmente condenados a 8 e 10 anos de prisão, respectivamente, em maio de 1990. Tend~ os 

réus e o Ministéric Público apelado da sentença, o Tn"bunal de· Jllstiça de São Paulo deu 

provimento ao recurso do MP. e agravou a pena, em dezembro de 1991, para um total de 28 

anos de reclusão em regjple fechado para ambos, 
~ 

2. A situação de ~ Lamont e David Spencer tem sido objeto de 
' 

amplo debate no Canadá. sob a alegação de qúe teriam sido tratados com excessivo rigor pela 

Justiça bntsileira e de que cumpririam pena em condições incompatíveis com a dignidade 

~ Familiares dos presos moveram intensa campanha junto a~ Parlamento e à imprensa 

canadense, que alcançou considerivei repercussão junto à opinião pública do Canadá. 

3. Desde então, o caso Lamont-Spencer tem sido repeti~ente abordado 

em encontros de alto nível entre autoridades brasileiras e canadenses. Assim, o Primeiro 

Ministro Jean Chrétien, quando de sua visita oficial ao Bnsil, · em janeiro último, aludiu à . 

questão da dupla canadense em conversa com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

Senhor Presidente da República respondeu que tomara a devida nota do-interesse do Primeiro 

Ministro no assunto. 

4. Em 03.08.95, o Supremo Tribunal Federal negou provimento a recurso 
extraordinàrio alegando ter sido o sequestro do empresário Abilio Diniz um crime politico. 

Embora reco~ecendo a motivação poÍitica do crime, conclui~ o tnbunal que, não havendo 

atentado contra a ordem politica brasileira, tratou-se de crime comum. Interposto entilo 

pedido de Habeas Corpus. com base na Dia-observação do principio da individualização da 

pena, aquele Tnbunal negcu, igualmente, provimento ao mesmo, em julgamento realizado no 

dia 21.11.~5, ficando assim, esgotados os recursos P_Ossiveis ao abrigo do poder Judiciário, 

dentro do processo que julgou os delitos de Christine Lamont e David Spencer. 

(A ComissSo de RelaçOOs Exteriores e 
Defesa Nacional) 
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Ata da 9ª."Sessão Deliberativa Ordinária 
, em 18 de janeiro de 1996 

1ª- Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª' Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Rlho, Júlio Campos, Levy Dias 

José Eduardo Dutra, Ney Suassuna, José Agripino e Romeu Tuma 

391 

AS 14 HORAS E $P MINUTOS, COMPARE- mlrica que se auserdará do País 110 período ele 22 a 
CEM OS SRS.. SENADORES: 28 do mês em cuso, para efetuarvisila oficial à lndia 

Adenir Andrade - Antônio Carias Magalhães - ,.. · 
Antonio Carlos Valadares _ Arlindo PoriO _ Artur da r: a segurnte a mensagem presidencial. 

Tãvola- BeiJo Parga- BeneditadaSilva- 8emaJdo MENSAGEM N"-114, DE 1996 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Car- ~ 75196, na origem) · 
los Wilson- Casildo Maldaner- -Coutinho Jorge- Excelentissimos Senhores Membros do Sena-
Darcy Rileiro - Eduardo St.plicy -. Écio Álvares - do Federal, 
Em1ia Fernandes - Epi1ácio Cafetei1f! - Emandes Tenho a honra de informar Vossas Excelências 

. Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Freitas de que deverei ausemar-me do País no período de 22 
N~to - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam a 28 mês em cuso, para efeluar visita oficial à india 
Borges - G!.ilherme Palmeira - Hugo Napoleão - 2. A incfra, por sua população, potencial econô-
HuntleriO tmena - lris Rezende - Ja:ler Barbalho - mico, produção e capacilação cientifico-tecnológica 
Jefferson Peres- João França- João Rocha- Joel e militar, oeupa posição privilegiada no cenário re-
de HoDanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - gional asiático e tem importante papel no cenário in-
José Agripino- José Alves- José Eduardo Dlira- temacional. Na condição de país.em clesenvolvimen-
José Fogaça- José lgrtácio Ferreira- José Roberto to, igualmente de dimensões continelltais e de ine-
AmJda- José Samey- J(Eo Campos- Jírlia Marise gãvel relevância no plano externo, é parceiro natural 
- L.auro CarqxlS- Leomar QUntanilha- Levy Dias - do Brasil em árversas ãreas de relacionamerriO. 
Lucidio Portella - lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - a Atualmente mantemos com o Governo india-
Luiz Alberto de Oliveira- Marina Siva- Marluce Pin- no um lluido diãlogo político, revelado pela proximi-
to - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassu- dade de interesses em foros multilaterais e pelo re-
na- Odacir Soares - Onofre Qt.inan - Osmar Dias cente i~so à troca de visitas de alto nível. No 
- Pedro P'Na - Pedro Simon - Ramez T ebet - Re- ca!T1JO das relações eoonômico-comerciais, ãmbas 
nan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - as partes trabalham no sentido de aproximar seus res-
Romero Ju::ã- Romeu Tuma -" Sebastião Rocha- peclivos meios ~ e, assim, elevar as cifras 
Sérgio Ma::hado - T eo1Dnio Vilela Aho- Valnir Cam- de inteR:ãmbio ao pa1amar desejãvel para países do 
pelo- Vilson Kleinibing- WaldeckOmelas. porte do Brasrl e [ndia. Dadas as potencialklales, é 

O SR. PRESIDENTE ITeotcnio VDela Alho) - possível prever ampla cooperação 110 setor científico e 
' ' , tecnológico, ~~""" •~ ............. na área de biotecnolog'~ A lisla de presença acusa o comparecimento de .74 ...... ~ .... ·= ~ 

Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla- 4. Foí, portante, com o intuito de alçar as rela-
ro aberta a sessão. çôes indo-brasileiras ao nível de excelência que os 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- dois Governos desejam que aceitar o honroso convi-
balhos. te do Presidente Shanker Sharma e do Primeiro-Mi-

O Sr. 1" Secrelãrio em exercício, Senador Er- nistro P. V. Narasimha Rao para que visitasse a in-
nandes Amorim, procederã à l~ftr.!ra do Expediente. dia na qualidade de Convidado de Honra às cerimõ-

t: lido 0 seguinte: nias do Dia da República Indiana (Republic Day), em 
26 de janeiro. Eslarei, assim, dando sentido concre-

EXPEDIENTE to à prioridade que meu Governo atribui à Ásia em 
geral e à india em particular. Minha visita, a primeira 

MENSAGEM de um Chefe de Estado brasileiro àquele país, terá 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA também o carãter de retribuição da visita oficial da 

Primeira-Ministra lndira Ghandi, em 1968, ao Brasil. 
N" 114, de 1996 (n'l75/96, na origem), de 17 ·Brasília, 17 de janeiro de 1996. - Fernando 

do corrente, pela qual o Presidente da República co- Henrique cardoso. 
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AVISOS · 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 12196, de 1 O do corrente, do Minis1ro da 
Previdência e Assistência Social, referente ao Re
querimento J12 1.516, de. 1995, de informações, do 
Senador Emandes Amorim. 

NO- 12196, de 4 do corrente, do Ministro da Fa-' 
zenda. referente ao Requeri..nemo J12 1.580, de infor
mações, do Senador Jefferson Péres. 

Nº- 21196, de 1 o do corrente, do Minis1ro da Fa
zenda. referente ao Requerimento n" 1.579, de 
1995, de informações, do Senador Osmar Dias. 

N2 24/96, de 11 do corrente, do Minis1ro da Fa
zenda. referente ao Requerimento n" 1.552, de 
1995, de informações, do Semidor Ney Suassuna. 

Nº- 25/96, de 11 do corrente, dó' Miois1ro da Fa
. zenda. referente ao Requerimento n" 1.581 , de 

1995, de imbrrnações, do Senador Eduardo St4llicy. 
N2 26/96, de 11 do corrente, do Minis1ro da Fa

zenda, referente ao Requerimento n" 1.553, de 
1995, de informações, do Senador Ney Suassuna 

Nº- 1.922195, de 5 de dezembro de 1995, do Mi
nistro da Justiça, referente ao Requerimento n" 
1.195, de 1995, de informações. do Senador João 
Rocha 

As informações ·toram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimen10s vão ao Arquivo. 

OÁCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

Nst 3196, de 15 do corrente, do Minis1ro da Edu
cação e do Desporto, referente ao Requerimento n" 
1.467, de. 1995, de informações, do Senador João 
Rocha 

As informações toram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio V'~ela Filho)
O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho)
O Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1 ~52, de 1 1 de janeiro de 1996, que 
•acrescenla parágralo ao art 75 da Lei t1! 4.728, de 
14 de julho de 1965". 

De acordo com as ,1dicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4Sl e 52 do art. 2st da Resolução n" 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Misla in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

José Fogaça • 
Fernando Bezerra 

Carias Patrocínio 
BelloParga 

Pedro Piva 

Esperidião Amin 

RomeuTuma 

_ Suplentes 
PMDB 

Carlos Bezerra 
Ravi<ino Melo 

PFL 
· Odacir Soares 

Jonas Pinheiro 
PSDB 

Jefferson Peres 
PPB 

Leomar Quintanilha 
PSL 

DEPUTADOS 

Titulares .Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Régis de Oliveira José Carlos Coutinho 
Paulo Bauer Cláudio Cajado 

PMDB 
Geddel Vieira Uma Ubaldo Correa 

PSDB 
Jovair Arantes Zulaiê Cobra 

PPB 
lbrahim Abi Ackel Jarbas Uma 

PDT 
Miro Teixeira .. Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL-PSD-PSC) 
De Velasco Francisco Horla 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica eslabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · · 

Dia 18-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17-1-96 - prazo para recebimento de 

·emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-1-96 -prazo final da Comissão Mista. 
Até 1 0-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho)

O Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória no. 1.253, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dá nova redação ao parâgrafo únicó do art 12. da 
Lei n<> 8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que attoriza 
o Ministério dos Transportes, por in1ermédio da Com
panhia Brasileira de Trens Urbanos CBlU, a transferir 
à Companhia Fluminense de Trens Urbanos- A..UMI
TRENS recusas para Pa;Jarnenlo de pessoal". 

De acordo com as incf~eações das lideranças, e 
· nos termos dos §§ 4Sl e 52 do art. 2st da Resolução t1! 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Misla in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 
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Titulares 

Carlos Bezena 
Roberto Requião 

8erro Parga 
J~oRocha 

Artur da Távora 

Darcy Ribeiro 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Marluce Pinto 
Gerson Camat'l 

PFL 
Jonas Pinheiro 
Vilson Kleinübing 

~DB 
Pedro Piva 

PDT 
~o Rocha 

PT 
José Eduardo Outra Eduardo Supficy 

DEPUTADOS 

írtulares Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Laura Carneiro Rubem Medina 
José Carlos Vieira Arolde de Oliveira 

PMDB 
Noel de OfJVeira Roberto Paulino 

PSDB 
Márcio Fortes Paulo Feijó 

PPB 
Agnaldo Timóteo Francisco Silva 

BLOCO (PSB-PMN) 
Alexandre Caldoso João Colaço 

PCdoB 
Jandira Feghali Undberg Farias 

De acordo com a Resolução 11'1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . 

Dia 18-1 ~-designação da Comissão Mist,a.. · 
. Dia 19-1-96 - instalação da Cornssão Mista. 

Até 18-1-96 - praZo· para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareáir 
sobre a admissibilidade. 

Até 271-96- prazo final da Cori!E;são Misla. 
· Até 11-2-96-prazo ·no Congresso Nacional. 

O SR: PRESIDENTE' (Teo1onio Vilela Filho) -
O Senhor Presidente da Repítli'K:a ecfiiOu a Medida 
Provisória .,. 1.254, de 12 de janeiro de 1996. que 
"autoriza a utilização de· rei::ursos do. fundo da Mari
nha Mercante FMM, em t.ilvor da Col1llSflhia de Na
vegação Uoyd Brasileiro LLOYDBRAS, e dá outras 
providências'. ~ · · · 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constlti.Jída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a materia: 

Titulares 

João França 
Casifdo Maldaner 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Coutinho Jorge 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Nabor Júnior 
NeySuassuna 

PFL 
José Agripino 
Odacir Soares 

PSDB 
Geraldo Mello 

PTB 
Luiz Alberto de Oliveira. Emília Fernandes 

PSB . 
Antonio Carlos Valadares Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

írtutares Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Roberto Pessoa Rubem Medina 
José Carlos Coutinho José Csrlos Aleluia 

PMDB 
Antonio Brasil Marcelo Teixeira 

PSDB ~ 

Jovair Arantes Leõniclas Cristinc; 
PPB 

Jorge Wilson l.aprovita VIeira 
PPS 

Augusto Carvalho ·· · Sérgio Arouca 
PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para .a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96'-designação da Comissão M'IS!a. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão M'IS!a. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir 6 parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 ...: prazo finaÍ'i:l~i Comissão Mista. 
Até 11-2-96:.:. prazo no corignesso Naci9nat. 
O SR. PRESIPr;NTE (T eotonio Vilela Filho) -

O senhor Presidente da Repcbftca eãiiOu ~ Medida 
Provisória"" 1.255, de 12 de janeiro de 1~6. que 
"dispõe sobre a responsabilidade· solidária de contro
ladores de institUições st.tlrrietidas aos regimes de 
que tratam a Lei n" 6.024, de 13 março~ 1~74, e o 
Decreto-lei n" 2::321, de 25 de fevereiro dé 1987; so
bie·a indisponib!líqade de seus bens; sob!ê priv&li
zação de irls~it~Jções cujas ações sejilrii ~esapro... 
priadas, na forma do Decret<Hei n" 2..321, ·~é 1987, e 
dã outras providências". · · · · ··" · 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4'! e SSt do arl 2" da Resolução r,>. 
1 189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Humberto Lucena 
RamezTebet 

Vilson Kleinübing 
Francelina Pereira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

cãsildo Malclaner · 
Gilvam Borges 

PFL 
Frenas Ne1o 
Romero Juca 

PSDB 
José Roberto Arruda Geraldo Mello 

PPS 
Roberll>Freire 

PPB 
LevyDias Lucíã10 PorteUa 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO (PFL-PlB) 

Manoel Castro Paulo Bomhausen 
RLilem Medina José Carlos Alelúa 

PMDB 
Gonzaga Mota Edinho 8ez 

PSDB 
Márcio Fortes Yeda Crusius 

PPB 
Delfim Netlo Francisco Domelles 

PSL 
RobsonTuma 

PT 
José Fortunali Ana Júlia 

De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . 

Dia 18-1-SS - designação da Comissão M"ISia 
Dia 19-1-SS - instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-SS - prazo para recebimen1o de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (T eolonio Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da Rep(fllica eãllllu a Medida 
Provisória n!'-1.256, de 12 de janeiro de 1996, que 
"institui a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP, dis
põe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de 
Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercarrte, e dâ 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos§§ 4!1. e SSt do art 2" da Resolução n2 
1 189-CN, fica assim ·constituída a Comissão Mista in
cunüda de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberlo Miranda 
Fiaviano Melo 

Carlos Patrocínio 
RomeroJucâ 

Carlos Wilson 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

PFL 
Francelino Pereira 
Freilas Ne1o 

PSDB 
Geraldo Mello 

PSL 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Adaulo Pereira Malliy Netto 
Efraim Morais Corauci Sobrinho 

PMDB 
Gonzaga Mota . Pedro Navais 

PSDB 
Jayme 5antana Aécio Neves 

PPB 
Laprovi!a Vieira Arnaldo Faria de Sâ 

PDT - . 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 
BLOCO (PL-PSD-PSC) 

Francisco Horta Eujácio Simões 

De acordo com a RElsolLJÇão n2 1, de 1989-CN; 
fica eslabelecido o seguinte calendârio para a trarni-

. fação da matéria: 
Dia 18-1-96 -designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Conissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimeniD de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. . 

Até27-1-96-prazofinal da Comissão Mista 
Até 11-2-96 -prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da República edi1ou a Medida 
Provisória J1!! 1.257, de 12 de janeiro de 1996, que 
"cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
FIScalização, a Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Proleçã:> ao Vôo, e dá outras providências". 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4B e 5º-do arl 2" da Resolução n" 
1 /89-CN, fica assim consliluída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberlo Miranda 
Aaviano Melo 

José Alves 
Edison Lobão 

Pedro Piva 

Benedita da Silva 

Valmir carni>elo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 
~~ Fernando Bezena. 

Nabor Júnior 
PFL 

Guilherme Palmeira 
RomeroJucá 

PSDB 
Lúdio Coelho 

PT 
Lauro campos 

PTB 
Arlindo Porto 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO (PFL-P1B) 

Antônio dos Santos Maurício Najar 
Aroldo Cedraz José C. Coutinho 

PMDB 
Zaire Rezende EUer Ribeiro 

PSDB 
João Leão · Narcio Rodrigues 

PPB 
Fausto MarteRo ·Jair Bolsonaro 

BLOCO (PSB-PMN) 
Ubaidino Júnior Ricardo Heráclio 

PC do à 
Agnelo Queiroz Jandira Feghali · 

De acordo com a Resolução n<> 1 , de 1989-GN, 
fica est!belecido o seguirrte calendáiio para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1 "96 -designação da Comissão Mista ·. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão Mista · 
Até 18-1-96 - prazo para recebil1"ieellD de 

emendas e para a Comissão Mista ·emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. · · · • 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-2-96- prazo no CongreSso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teotorió Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da Rep(blica'iliãdou a Medida 
Provisória n" 1.258, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre os quadros de cargos:do Grupo-Oire
ção e Assessoramen1D Superiores 'DAS da Advoca
cia-Geral da União, do Ministério da- Fazenda, e dá 
outras providências". ·,:_.= 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4B e 5º- do arl 2" da Resolução n" 
1 !89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir R_areCer sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
Ney Ss •asStma 

Caries Patrocínio 
Vilson KleinObing 

Carias Wilson 

AdemirAndrade 

Roberb:> Freire 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda 
José Fogaça 

PFL 
Joel de Hollanda 
Waldeck Omelas 

PSDB 
Geraldo Mello 

PSB 
Am3nio CaJbs Valadae; 

PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes, . 
BLOCO (PFL-PTB) ~~ 

Ney Lopes Antônio dos Santos 
Paulo GoiNêa Mauro Lopes : 

PMDB. 
Al:lerto Goldman .. Mauri Sérgio 

PSDB 
Zuaiê Cobra Vicente Arruda 

PPB 
José Rezende Jarbas Uma 

PPS 
Sérgio Arouca AugUS1D Carvalho 

PV 
Fernando Gabeira Gilney v-.ana (cessão) 

De acordo com a Resolução n<> 1, de 1~N. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-i -96 - prazo para recebimerdo de 

emeridas e para a Comissão Mista enúlir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

· Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) -

O Senhor Presiderrte da República editou a Medida 
Provisória nl'-1.259, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dá nova redação a dispositivos da Lei n<> 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organiza
çã:l da Assistência Social. e dá outras providências". 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art 2"- da Resolução ~ 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

rrtutares 

Fernando Bezerra 
Nabor Júnior 

Odacir Soare$ 
Jonas Pinheiro 

Artur da T ávola 

Lucídio Portella 

RomeuTuma 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB ~ 

AaVIano Melo 
Ney Suassuna 

PFL 
Joel de Hollanda 
Vilson Kleinübing 

PSDB 
Carlos Wilson 

PPB 
Epitácio "Cafeteira 

PSL 

DEPUTADOS 

IJtulares Suplentes 
BLOCO (PFL-P"D3) 

Célia Mendes Jairo Azi 
Osmir Urna lberê Ferreira 

PMOB 
André PuccineUi Zaire Rezende 

PSDB 
Flavio Arns Fátima Pelaes 

PPB 
ArnaldO" Faria de Sá Valdenor Guedes 

PSL 
RobsonTuma 

PT 
João Fassarela Pedro Wilson 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho)

O Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.260, de 12 de janeiro de 1996, que 
"fixa critérios para a progressiva unificação das tabe
las de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 
da Lei n" 8.237, de 30 de setembro de 1991 , para 

i~ntação da isonomia a que se refere o·§ 1"
do art 39 da Constituição, e dã outras providéncias". 

De acordo com as i.ndicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5º- do art 2"- da Resolução nº-
1/89-CN, fica assim~constituída a Comissão Mista in-· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

lrtulares 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

José Alves 
José Agripino 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Ney Suassuna 
João França 

PFL. 
Guilherme Palmeira 
OdacirSoares 

PSDB 
José lgnãcio Ferreira Pedro Piva 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
Marina Silva Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

lrtulares Suplerltes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Jairo Carneiro Wemer Wanderer 
Jairo Azi · Benedito de Ura 

PMDB 
Marcelo Barbieri · Zaire Rezende 

PSDB 
Salvador Zimbaldi Eduardo Mascarenhas 

PPB 
Eraldo Trindade Jair Bolsonaro 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL-PSD-PSC) 
Welin!Dn Fagundes Zé Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução n" 1 • de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão M"ISta. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimenlD de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até.27-1-96-prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo .no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (T eolonio Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória 11'! 1.261, de 12 de janeiro de 1996, que 
"altera as Leis n "s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 
8.212, de 24 de jUho de 1991, e dá outras providê!tias". 
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De acordo cem as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4"- e 5"- do art. 2!'! da Resolução f1l'. 
1189-CN, fica assim constiluída a Comissão Misla in
a.smbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
Pt,1DB 

Jâder Barbalho ~ Gerson Camala 
Gilberto Miranda Onofre QLinan 

PFL 
Jonas Pinheiro José Bianco 
Joel de Hollanda José Alves 

PSDB 
Pedro Piva Carlos Wilson 

PTB 
Arlindo Porto Luiz Albélto Oliveira 

, PSB . 
An!onio Carlos Valadares Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BL.OCO (PFL-PTB) 

César Bandeira Antonio Geraldo 
Ursicino Queiroz Carlos Alberto 

PMDB 
Rita Camata Saraiva Felipe 

PSDB 
Sebastião Madeira Márcia Marinho 

PPB 
José Unhares Arnaldo Faria de Sã 

BLOCO (PSB-PMI'c1 
João Colaço Bo5co França 

PCdoB 
Jandira Feghali Agnelo Queiroz 

De acordo com a Resolução .,o. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido-o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Comissão Mista 
A1é 18-1-96 - prazo para recebimen10 de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. • 

A1é 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
A1é 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho)

O Senhor Presidente da Rep(illica editou a Medida 
Provisória 112 1.262, de 12 de janeiro de 1996, que 
"cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade 
GDP das atividades de finanças, controle, orçamen
to é planejarnen10, e dá outras providências". 

De acordo cem as indicaçÕes das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4"- e 5"- do art. 2" da Resoii.IÇão .,o. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissãó Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

• 

Titulares 

RamezTebet 
Ney & "'SSuna 

João Rocha 
Francelina Pereira 

BeniVeras 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Aaviano Melo 
Nabor Júnior 

PFL 
Joel de Hollanda 
JoséPJves 

PSDB 
Lúcio Alcântara 

PPS 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Trtulares Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

AliJem Medina Maurício Najar ~-
José Jorge José Múcio Mon!fi!iro 

PMDB 
Roberto Valadão Biseu Padilha ~ 

Arthur Virgír10 

Darei Coelho 

PSDB 
- Jovair Arantes 

PPB 
Cunha Uma 

PPS 
Augus10 CaJValho Sérgio Arouca 

PV 
Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução .,o. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da rna1éria: 

Dia 18-1-96 -designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - inslalaçãodaComissão Mista. 
A1é 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibo1idade. 

A1é 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
A1é 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teo10nio Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da República edi1ou a Meãlda 
Provisória J121.263, de 12 de janeiro de 1996, que 
"ãospõe sobre a organização da Presidência da Re
petllica e dos Ministérios, e dá outras providências". 

De acordo cem as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4"- e 5l' do art. 20- da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

TitUlares Suplentes · 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

JoséBianco 
Waldeck Omelas 

Artur da T ávola 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

PMDB 
Nabor Júnior 
Onofre Quina; 

PFL 
Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

PSDB • 
T eo!Onio Vilela Filho 

PSL 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

TitUlares SÜplentes 

Vilmar Rocha 
Mendonça Filho 

Gonzaga Mota 

Roberto Santos 

Eurico Miranda 

RobsonTuma 

BLOCO (PFL-PTB) 
Maurício Najar 
Heráclito Fortes 

PMDB 
lvandro Cunha Lima 

PSDB 
Franco Mon1Dro 

PPB 
Gerson Peres 

PSL 

PT 
Waldomiro Aoravante Paulo Rocha 

De acordo com a Resolução n" 1, ae 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calenclárjo para a trani
tação da matéria: 

Dia 18-1-96- designação da Comissão Mista 

·Dia 19-1-96 - instalação da Corrissão M"JSta. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimen1D de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista. 

Até 11-2-96 -prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (T eolllnio Vilela Alho) -
O Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.264, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre medidas reguladoras do abastecimen
to do mercado inferno de produllls do setor sucroal
cooleiro~. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4"- e ~do art 2". da Resolução n" · 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TitUlares Suplentes 
PMDB 

Ramez Tebet Mauro Miranda 
Marluce Pin1D Onofre Quinan 

PFL 
Vilson Kleinübing Bello Parga 
Jonas Pinheiro João Rocha 

PSDB 
Geraldo Mello Teo!Onio Vilela Filho 

PT 
José Edualdo Outra Marina Silva 

PTB 
Luiz Alberto Oliveira Emlia Fernandes 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL..PTB) 
José Múcio Monteiro Maluly Netto 
Benedito de Lira Osvaldo Coelho 

PMDB 
An1Dnio do Valle Dilso Sperafico 

PSDB 
Fernando Torres Luiz Piauhylino 

PPB 
Roberto Balestra Ari Magalhães 

PDT_ 
Miro Teixeira • Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL-PSD-PSC) 
Eujácio Simões "li Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trani
tação da matéria: ·· · 

Dia 18-1-96 -designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96- instalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 

Até 11-2-96-prazo no Congresso .Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotdnio Vilela Filho) -
O Senhor Presidente da República eái1Du a Medida 
Provisória n" 1.265, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre o valor total anual das mensalidades 
escolares e dá Qutras providências". 

De acordo com ·as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4S e 5"- do art. 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

TitUlares Suplentes 

Ney Suassuna 
, José Fogaça 

PMDB 
Gilvam Borges 
FemaildO Bezerra 

PFL 
GLilhenne Palmeira 
Júlio~ 

João Rocha 
~ Romero Jucá 

PSDB 
LúcioAfcãntara 

Ademir Andrade 

RoberiO Freire 

Artur da T ãvola. 
PSB . 

Amonià c. Vafadares 
PPS 

DEPUTADOS 

TitUlares Sapientes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Paes Landim Betinho Rosado 
RoberiO Jefferson Marilu GLimarães 

PMDB 
lvandro Cunha Uma Marisa Serrano 

PSDB 
Ubiratan Aguiar Osmãnio Pereira 

PPB 
Fausto Marteffo Adhemar de B. Aho 

Bloco (PSB-PMN) 
Belo Léfis Gervásio Oliveira 

PCdoB 
Ricardo Gomyde Undberg Farias 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a traJni.. 
tação da matéria: 

Dia 18-1-96- designação da Comissão Mista 

Dia 19-1-96- instalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimemo de 
emendas e para a Comissão Mista enitir o "parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 

Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teoforio Vilela Filho) -
O Senhor Presiden1e da República editou a Medida 
Provisória 11"- 1.266, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dâ nova redaçã.o ao art 2º- da Lei n" 8.844, de 20 de 
janeiro de 19~". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos elos §§ 4S- e 59. elo art 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Tdlllares Suplentes 

Fernando Bezena ~ 
João França 

Francefino Pereira 
EãJSOn Lobão 

José lgnácio Ferreira 

Leolll<U" Quintanilha 

RomeuTurna 

PMDB 
Marfuce Pimo 
Gifberfo Miranda 

PFL 
Hugo Napoleão 
Waldeck Omelas 

PSDB 
Jefferson Peres 

PPB 
Esperidião Amin 

PSL 

DEPUTADOS 

TitUlares Suplentes 
BLOCO (PFL-PTB) 

Benito Gama Amonio Ueno 
Átila Uns RoberiO Pessoa 

PMDB 
Rita Carnala 8cione Barbalho 

PSDB . 
Ayrton Xerez Danilo de Castro :( 

PPB 
Felipe Mendes Benedito GLimarães 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

Pv 
Fernando Gabeira Gifney Vrana (cessão) 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segl.in1e calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 18-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96 - instalação da Conissão Mista 
Até 18-1-96 - prazo para recebimenlo de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo .final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Filho) -

O Senhor Presidente da Repímlica editou a Medida 
Provisória Jl2 1.267, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e 
militares do Poder Executivo Federal, inciusive suas 
autarquias e fundações, bem como dos empregados 
das empresas públicas e das sociedades de econo
mia mista. e dâ outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos elos §§ 49. e 52. do art 2'> da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Misla in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

TitUlares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Carlos Bezerrà 
Ronaldo Cunha Uma Gilvam Borges 

PFL 
Francelina Pereira Vilson Kleinübing 
José Alves Hugo Napoleão · 

PSDB ~ 
José lgnâcio Ferreira Lúcio Ak:ãntara 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
Lauro Campos José Eduardo Outra 

DEPUTADOS 

TitUlares Süplentes 
, BLOCO (PFL-PTB) 

Arolde de Oliveira Rober1o Pessoa 
Co~Ferreira JonNal~ 

PMDB 
Ubaldo Corrêa Emerson Olavo Pires 

PSDB 
Adroaldo Streck Eduardo Mascarenhas 

PPB 
Jair Bolsonaro Dolores Nunes 

PSL 
RobsonTuma 

PT 
José Pimentel Jair Meneguelli 

De acordo com a Resolução n2. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: -. 

Dia 18-1-96 -designação da Comissão Mista. 
Dia 19-1-96- instalação da Comissão MISta 
Até 18-1-96 - prazo para recebimenfo de 

emendas e para a COmissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mis1a. 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Alho)
A Presidência designa as COmissões Mista e fixa o 
calendário de tramitação das Medidas 'Provisórias 
n% 1.252 a 1.267, de 1996. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Tectonio Vilela Alho)
Sobre a mesa, requerii'TlellfO que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secrefário em exercício, Senador Ernandes Amorim. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N223, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 258 do Regimento 

Interno, a tramilaçãq.oonjulla do Projeto de Lei r1' 7195 
- Co!11llementar. de autoria do Senador José Eduardo 
Outra. que dispõe sobre a obrigat>riedade de presta
çã:l de informações à Secretaria da Receita Federal, 
por parte. das instiflições financeiras, sociedades cor
re!Dias e assemelhadas que espooToea, e do Projeto de 
Lei ri' 219195 - COI'J1)Iemenlar, de at1Dria do Senador 
Lú:io Alcãntara, que dispõe sobre o sigilo das opela)lÕ
es de instih.ições fina ICEiras e dá outras providências. 

Salas das Sessões, 1 8 de janeiro de 1"996. '
Senador Jefferson Peres, PSDB- AM. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O requerimemo lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, consoante o disposlo no art. 255, 11, 
c, 8, do Regimento Interno e telá sua tramitação ini
ciada a partir do dia 15 de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (T eo!onio Vilela Filho) -
A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada n~ data, 
os Requerimen1os r1's 1535, de 1995, 4 a 7 e 18 a 
22, de 1996, de au1oria dos S!s. Senadores Gilberto 
Miranda, Eduardo Suplicy, Ronaldo Cunha Uma, 
Rober1D Requião, José Eduardo Outra e da Sri- Se
nadora Benedita da Silva, solicitando informações 
aos Ministros mencionados. . 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr .. 12 Secre
tário em exercício, Senador Emaildes Amorim. 

t: lido o seguinte; · 

OFICIO N2 50/96 

Brasüia, 17 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de incicar a Vossa Excelência pelo 

Partido Progressista Brasileiro - PPB, o depi !lado CAR
LOS AIRTON corno tiUar, em Slbstih içã'> ao depliado 
JOSt: CARLOS LACERDA, para integra a Comissã:> 
Misla de Planos, Orçm1erdos l'ü:llicos e Foscalízaç;b. 

Atenciosamente, - Deputado Oclelmo Leão, 
UderdoPPB. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) -
Será teila a substituição solicilada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 

Neto, que disporá de 20 minutos. 
O SR. FREITAS NETO (PFL-PL Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ~os já em 
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meados de janeiro e até agora não se conhece o 
percentual de reajuste salarial a ser aplicado ao ft.n
cionalismo píillico da União. Na realidade, o que se 
vê é uma série de posições contraditórias por parte 
das autoridades federais. Há minisiros sugerindo 
que o reajuste acompanhe o IPCr, que mediu a infla
ção somente até junho e portan1D i!J1l)ica reposição 
de apenas uma parte das perdas sofridas no decor
rer de 1995. Outros- miAiStros asseguram .que nem 
mesmo este reajuste poderia ser dado, sob pena de 
se desequilibrar o Orçamento. O Chefe da Casa Ci
vil, de seu lado, afirma que ainda existe para o ft.n
cionalismo o concei1D de data-base, ainda que a cor
reção de seus salários se dê tradicionalmente em ja
neiro. Os servidores, é claro, pleiteiam no mínimo a 
reposição integral da inflaçãO medida desde seu últi
mo aumento, exa1amente há um ano, errilora também 

. tenham pretensões a um reajuste mais eleliado. 
Essa iÕdefinição aparentemente atende a liTl in

teresse de técrli<x!S que in1egl:3fll a chanada eqLipe 
econõmica e que pretendem in1Jor aos seNidores liTl 
nfvel de reajuste ITililo inferior ao que seria justo, além 
de postergá-lo pelo maior espaço de tempo possível 
Traduz uma visão liscalisla, presa mlito mais a con
ceitos macroeconômicos do que ao alcance social 
das providências a serem tomadas pelo Governo. 

Mesmo imaginando-se que os servidores públi
cos obtivessem a correção pelo IPCr, seu reajuste fi., 
caria em 1 o·,sa%, IIIWo abaixo dos 23,16% corres
pondentes à inflação do. período. Caso nem isso 
lhes seja dado, embora constitua direito assegurado 
a todos os demais trabalhadores do Pais, amarga
rão uma perda subslancial de. rendimento, no mes
mo período em que vários segmentos dos trabalha
dores comemoram um período de vida melhor. É 
possível até que os funcionários sequer recebam 
uma correção salarial, tomando-se os.IÍlicos brasi
leiros a sofrerem tal punição. 

Nesse sentido é que se desenvolve a argu
mentação de que inexiste obrigatoriedade legal de 
se reajustarem em janeiro os vencimeniDs do ftn::io
nafrsmo, por não se aplicar à categoria o conceito de 
data-base. Essa alegação·confronta a ·Lei n" 7.706, 
de 1988, que assegura expressamente o pagamento 
de correção salarial aos servidores neste mês, utirl
zando inclusive o termo data-base em seu texto. 
Nem a medida provisória que estabeleceu a URV, 
nem a que criou o Real, ou mesmo a lei que estabe
leceu o Regime Único do serviço p(i)lico revogou 
esse dispositivo. O Governo poderá até contestar 
essa interpretação na Justiça. onde a queslão arris
ca-se a ir parar. Mesmo na hipótese de que esse ar-

gumento prevaleça. porém, lembremo-nos ele que 
nem tudo o que é legal também é ético, assim corno 
nem tudo o que aparece como economicamente ex
plicável é politicamente correto. 

Argumeulam ~ da eq~ econOnica 
que faltam recusos para proporcionar aos servidores 
um reajuste maior. Trata-se ai de óbvio sofisma. Com
preendemos perfeitamente que liTl orçamento eqúli
brado constitui pré-reqUsito para a estabilidade econõ
mica, cabendo ao Governo envidar todos os esforços 
para conseguir esse equilíbrio. No entanlo, essa é cla
ramente uma questão de vontade política. Esse mes
mo Governo soube onde encontrar recusas para fazer 
frente ao risco de quebra de bancos, sob o argumenlll 
de que o õnus de uma onda de falências bancárias se
ria maior que essa ajuda fi ~a~ICeira. )'"K:a-se assim na 
si1uaçao co11Sbaugedora de se garantir dinheiro para 
salvar bancos e de se alegar que não houve corno 
ob1ê-lo para pagar salários justos aos funcionários. 

Mais do que isso, o quadro de pessoal conso
me uma proporção reduzida do Orçamento da 
União. Pela Constitúção, .os gastos com o funciona
lismo não podem uJtrapassar 65% do valor das re
ceitas correntes. Na verdade, alcançam p .. rção 
muitíssimo inferior. Em 1995, o pagamento dõs ser
vidores consumiu R$38,5 bilhões, o que correspon
de a apenas 34,6% das receitas totais da União. 
Mesmo levando-se em conta exclusivamente a arre
cadação de Íf11l0S10S, os 'gastos com a folha ficarão 
em 45,8%, quase vinte pontos percentuais a baixo 
do teto lixado pela Carta Magna 

Para 1996 as projeções mostram liTl quadro 
ainda mais favorável. As despesas com pessoal 
iriam para R$41 bilhões, o que representa exatos 
24,8% do conjiMltO de receitas da União. Caso se 
considere só a arrecadação de imposiDs, que deve
lá ullrapassar a casa dos R$1 00 bilhões, a propor
ção será, mesmo assim, inferior a 40%.. Não se tra
ta, nessas condições, de um Onus exagerado, nem 
de um desatinO financeiro. 

VIVemos há poucos anos um período el'll que o 
funcionário p(j)lico era crucificado ãaariarnente pelo 
próprio Governo a que servia Foi a fase da demago
gia óarata, em que se culpavam pretensos marajás 
por todos os males do País. Viu-se rapidamente que 
se tratava de um discurso oco; a população o asso
ciou a uma administração fracassada Esperemos 
que essa fase triste da nossa hislória se apague e 
que o discuso oficial dela se afaste de forma definitiva 
O selvidor p(tllico deve ser tratado com respeilo. 

Sua situação deve ser considerada dentro de 
um quadro mais amplo. O ano se iniciou com exce
lentes perspectivas para o Plano Real. A inflação de 
1995, medida pela Fundação lns1iluto de Pesquisas . ' 
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Económicas da Uni~ersidade de São Paulo, pelo 
!BGE e pela Fundação Geb1io Vergas, apresentou o 
melhor resultado em 22 anos. Isso se fez mantendo
se razoável. ritmo de crescimento econõmico, mos
trando o Produto Interno Bru1o Lm aumen1D próximo 
a 4%. As reservas do País saltaram para US$50 bi
lhões e o nível de investimento passou de 16% do PIB, 
o que !mTtlém não se via desde a década de 70. 

O Plano Real trouxe tarrbém uma recfiSlribti
. ção de renda entre os diversos es1ralos sociais. O 
CUS1D da cesla básica, nos últimos doze meses, 
apresentou uma elevação inferior à média da infla
ção, de acordo com dados de uma entidade absolu
tamente insuspeita, o Dieese. Comprovando a me
lhoria de vida dos segmentos mais desfavorecidos 
da população, o consumo de alimen!Ds subiu per1D 
de 30%. Não é de se admirar, portaftlo, que se mos-

. tre Ião elevado o nível de aprovação poPular do go
verno respohsãvel pelo Real. 

Consideramos essencial, porém, que os sa:rifí
cios que o Plano vem impondo não se restrinjam ape
nas a Ul1"l setor da sociedale. Essa tarmém deve 
C!)I1Slib.ii hoje preoa !p"ção da eq\ipe que cionduz a 
exoo çãn do programa. Somos os primeiros a desejar 
que as camadas mais carentes consigam mellorar 
seu padrão de vida. IKé porgue aqtj rep1 esenta1 bS 
Lm dos Estados mais pobres da Federação. A busca 
de melhor distribuição de renda deve constituir obje
tivo de todos nós, em especial num país em que ela 
se mostra extremamente injusta. No entarrtc, é ina
cei1ável que o peso do ajuste determinado pelo Paio 
recaia quase exclusivamente sobre a classe média. 

Esse ónus se comprova pelos mesmos indica
dóres que mostram o declínio global da inflação. Se 
os preços da alimenlação e do vestuârio subiram 
menos que a mécf~a anual, os serviços ficaram ITIIi1D 
acima des1a. E é justamente a classe méã1a que 
paga por eles. Não se traia aí de luxo, mas de gas
tos com saúde, com educação, com moradia. As 
despesas dos que estão hoje nos es1ralos médios 
da população, porlanto, cresceram acima dos indica
dores globais da inflação. 

De modo geral, a renda desses mesmos estra
tos não mostrou evolução comparável. A desindexa
ção dos salários sô ocasionalmente possibilitou a re
posição de eventuais perdas, mesmo assim, restri
tas, quase sempre, a categorias profissionais que 
conlam com sindicalDs fortes. Não é o caso de gran
de parte da classe média. Da mesma forma, lanto a 
agricultura quanto o pequeno comércio tiveram sua 
renda reduzida e é deles que vivem. lambém, pon
deráveis segmentos da classe média. 

Ao castigar o funcionafiSITIO público, o Governo 
estará interferindo nesse quadro de forrr~a ~ 
mente regressiva. Em primeiro lugar, estará confri.. 
blindo, uma vez mais, para o sacrifício da classe 
mécf.a, de que fazem parte ponderáveis contingen
tes dos servidores civis e militares da União. Em se
gundo, conduzirá a uma discriminação entre os bra
sileiros que têm menor renda. Precisamos lembrar 
que uma grande quantidade de funcionários federais. 
recebe salários baixíssimos, freqüentemente proxi
mos ao mínimo nacional. No momento em que a 
maioria da população dos segmentos mais carentes 
consegue certo alívio finanCeiro, esses funcionários 
vêem-se na contingência de apertar ainda mais os 
cintos. 

O Sr. Romero Jucá-- Senador Freitas Neto, 
permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. FREITAS NETO - Concedo o aparte a 
V. ex<t, nobre Senador. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Freitas Neto, 
goslaria de parabenizar v. ex<t pelas suas colocaçõ
es e também de marcar a ilossa posição, a qual, 
aliás, já temos deixado clara, aqui, na tribuna do Se
riado. Entendemos de ftn:lamental importancia que 
o Governo coilceda Lm reajuste claro, o reajuste 
possível ao ftn:ionalismo público federal; sem dúvi
da nenhurr.a, todo o sistema de reestruturação admi
nistrativa não pode levar .em conla a penalização do 
seMdor público federal. Ao contrário, entendo que o 
serviço público federal brasileiro será forte somente 
no momento em que os salários pagos aos servido
res federais forem condignos. Gostaria de deixar cla
ra essa posição e também apelar ao Governo Fede
ral para que defina esse aumento, inclusive em 
nome do Estado de Roraima, Lm novo Estado, que 
depende substancialmente dos saláios federais, 
onde a classe dos funcionários púbriCOS federais é 
de fundamenlal imporlância para a sua estruturação 
e, sem dúvida nenhuma, a ausência de aumentos 
será dramática para a situação de manutenção des
ses servidores. Porlanto, gostaria de me associar a 
v. Ex" nessas é:olocações e apelar para que o Go
verno Federal decida e defina um padrão de aumen
to, até po~que esse padrão de aumento, sem dúvida 
nenhuma, também será referencial para aumentos 
concecfidos por prefeituras e por outros Eslados. ~ 
importante que o Governo indique o caminho, mas 
que venha a valorizar, nos seus estudos, de forma 
sistemática e relevante, a classe dos servidores pú
blicos federais. Meus parabéns a V. Ex" 

O SR. FREITAS NETO - Agradeço o aparte 
de V. Exª e o incorporo, com muito prazer, ao meu 
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discurso, nobre Senador Romero Jucá. Inclusive, nr 
lembro a V. Exi- e ao demais co~ros que, ain
da no início do ano passado, quando foram encami
nhadas as refonnas a esta :Casa, ouvimos auiDrida
des e, se não me engano, o próprio Minislro da Ad
ministração Federal e ReTorma do Estado, ao defen
der. por ex~o. a quebra da estabilidade dos ser
vidores, disse não faria demissões entre os seMdo
res da União, porque nãQ"Se 1ralava de um dos gran
des problemas que a União teria para resolver. 

Todos almejamos a estabilização da nossa 
moecla, todos aprovamos a política.que o Presidente 
Fernando Henrique vem procUrando conduzir, princi
palmente em função do que abordei aqui. que é 
essa redistribuição de renda. Esl3mos vendo, inclu
sive, a aprovação do Governo do Presidente exala
mente por essas faixas mais nec:essilaclas da popu
lação e isso é, sem dúvida nenhuma, um grande 
tnmfo do Governo; fica, aqui. o meu apoio, mas não 
se pode, neste momenlo, em que jã é costumeiro o 
reajuste inclusive a lei estabelece a data base em 
janeiro -, não se tratar do assunto, querendo poster
gá-lo para mais adiante. 

Portanto, não se pode, absolulamente, a nosso 
ver, deixar quebrar, exatarnente. do lado mais fraco. 
É claro que vai se dar o aumento possível, não se 
vai procurar, também, dar um aumento para que o 
mesmo, depois, por via inllacionãria, possa se dis
solver. 

o Sr. Ney Suassuna - Permite-me v. ExA um 
aparte? 

O SR. FREITAS NETO -Concedo o aparte a 
V. Ex", nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna -Desejo apenas me so
fidarizar com o pensamento de V. Ex'- Parabéns. 

O SR. FREITAS NETO -Obrigado. · =-
0 Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex'l 

um aparte? 
O SR. FREITAS NETO - Coucedo o aparte a 

V. Ex", nobre Senador Humberto Lucilna. · 
O Sr. Humberto Lucena - Senador Freitas 

Neto. também pretendo, oportunamente, ocupar a 
tribuna e falar neSsa direção. Es1cu estanecido com 
o procedimento do Governe Federal·a respeito da 
matéria relativa ao reajuste dos vencirnenllls dos 
servidores públicos, civis e militares. Tenho para 
mim que não só a matéria é legal, pois a lei estabe
lece a data-base no dia 12 de janeiro, mas, <:orno 
bem disse V. Ex", é urna praxe que a cada janeiro se 
faça a rev~() dª (e!ll!.!_n_eraçã.o_®s. senlidores-Jl~H
cos civis e militares. O que não se pode é fazer 
COliJO fizeram governos anteriores, como o Governo 

Jânio Quadros e o Governo Collor, ou seja, tentar 
transfonnar o servidor público em bode expiatório. 
Não é possível que Iodas as categorias assalariadas 
deste País. dos setores privado e público, recebam 
os seus reajustes e"que só o servidor público ténha 
que penar. Lembro a V. Exã que a grande presença 
do Estado no serviço público não é na administração 
direta, centmlizada, mas na indireta, justamente nas 
estaiais. E não vejo nenhum movimento do Gover
no. por exemplo, no sentido de enxugar as estatais, 
no sentido de demitir nas estatais, no sentido de evi
tar o reajUSie das estalais. Por quê? Porque lã hã 
sinãiCalos fortes, hã um grande poder de barganha, 
como é o caso, por exemplo, da Petrobrás. Quem é 
que vai mexer com petroleiro? Mas o' ·jx,bre do servi
dor público federal da administração centralizada 
não tem sindicatos fortes aliás dele, por isso, .fica a 
penar. Enlão, sena oportuno, como disse aqui on
tem, que as centrais sindicais também se lembras
sem dos servidores públicos e procurassem defen
der junto ao Governo os seus direitos, entre os quais 
eslá este do reajlsle de sua remuneração. Quero 
mais aduzir t.m comentãrio que me parece funda
mental. A Constituição exige que quando stifaça. o 
reajuste do militar, se faça do· civil e vice-vliiSa; eu 
até acho que na refonna constitucional dever-se-ia 
separar a remuneração dos civis e dos milmues, que 
saO diferentes. EntretaniD, o Governo Federal, por 
pressão dos militares, tem usado sempre um artifí
cio: tem criado uma série de gratificações que não 
são nada mais nada menos do que reajustes indire
tos não concedidos aos civis. Ainda no ano passado, 
concedeu-se uma gratificação da ordem de vinte e 
tan1Ds por cento para os militares, e os civis nada ti
veram. E agora mesmo, no momento em que o Go-

. vemo não quer dar o reajuste aos servidores, ele vai 
prorrogar essa gratificação dos militares, que foi 
concedida somente até dezembro, porque em janei
ro deveria haver o reajuste. Então, são dois pesos e 
duas medidas, com o que não podemos concordar 
de maneira nenhuma, nobre Senador. 

O SR. FREITAS NETO- Agradeço o aparte de 
V. E#, Senador Hurrber1D Lucena 

A S~ EmUla Fernandes - Permite-me V. Exã 
um aparte, nobre Senador Freitas Neto? 

O SR. FREITAS NETO - Ouço, com prazer, o 
aparte da nobre Seriadora Enulia Fernandes. 

A S~ Emitia Fernandes- Gostaria de cumpri
mentar o Senador que eslá na tribuna, usando da 
palavra-neste-momento -e tla!ando de :..rm t€ma de 
fundamenial if11Xlrtància Entendemos que a ques
tão relacionada com o funcionalismo plblico, seja 
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ele federal, esllldual ou municipal, deve ter a aten
ção de todos os governantes e de todos os polítiç:Os, 
sejam de que Partidos forem.. Parece que neste .País 
e gostaríamos de ressaltar, até como funcionária pú
blica, professora, r~gada à área do magistério nos ü
timos tempos, está sendo atribuído aos funcionários 
p(blicos, estão colocando nos ombros do funciona
r.smo público, o desequilíbrio econômico que vive o 
País, quani:lo sabemos que a 11rande maioria, seja 
da área da saúde ou educação, possui um salário 
baixo, insuficiente para que realmente eles tenham 
condições de uma vida digna, de adquirir casa pró
pria, de ter o direito de escolher uma forma de l,aser,. 
enfim, condições mínimas para que uma farru1ia te
nha tranqüilidade. O que entendemos é que es1á. ha
vendo uma avaliação equivocada por parte do Presi
dente da República, . através de Set.llõ Ministros, da 
equipe econõmica, até porque sabemos que em de
terminados municípios, em alguns Estados, as fo
lhas do funcionalismo até cresceram um pouco pela 
estabirazação. pela queda da inflação. Mas, por outro 
lado, não se tem feito a avaliação concreta e correta 
de que o grande problema estrutural que es1á. cau
sando esse desequilíbrio econômico nos municípios 
é a queda da arrecadação. Temos comprovação de 
inúmeros municípios, inclusive no meu Estado, que 
tem o poder econOmico mais eqtilibrado, onde hou
ve queda de 30% na arrecadação dos mesmos. En
tão, isso, por si só, gera um problema. Não concordo 
quando se diz que o funcionalismo não deve ter res
peitada a sua data-base, que esse não é um direito 
legal. No meu entendimento é um direito legal. Du
rante toda a história, formou-se uma idéia, um con
ceito onde, normalmente, no início do ·ano, os funcio
nários tinham um reajuste. Entendo que se conceder 
a inflação é, no mínimo, obrigação. O certo, o corre
to seria dar, <)lém da inflação, um aumento, aí pode
ríamos falar em aumen!o salariaL Quero congratular
me com V. Exl' e dizer que estamos profundamente 
preocupados com essa questão e esperando, com a 
devida sensibilidade do Governo, que ele reveja a 
sua posição. 

O SR. FREITAS NETO- Agradeço o aparte de 
V. E# e quero dizer que falo aqui, inclusive, com a 
autoridade de quem acabou de deixar a chefia do 
Executivo de um dos Estados mais pobres do Brasil, 
o Piauí. Em 1991, quando assumimos o Governo do 
Estado, os salários estavam atrasados há 5 meses. 
Passamos 36 meses no Governo, pagamos rigoro
samente em dia, pagando, no final de cada ano, o 
13" mês. Tomamos medidas duras para eqtilibrar 
receita e despesa, acabamos com as acumulações 

de empregos. Reduzimos o número de cargOs 'de 
confiança e· de funções gralilicadas e procuramos 
conceder os maiores aumentos para as categorias 
que ganhavam menos, principalmente aquelas cate
gorias, como .,a Senadora Emília F!lfllandes frisou 
aqui, ligadas à área de educação, segurança púbüca 
e saúde. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por exeti1Jio, 
lembro-me de que a folha da educação no meu Es
tado, quando assumi, representava 13% apenas de 
toda a folha de pagamento. Quando deixei o Gover
no, deixei-a em 32%, e pude governar reservando 
recursos para investimen!o. 

Tenho certeza de que havendo boa vontade, 
havendo vontade política do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, Sua Excelência vai fazer com 
que sua equipe econõmica encontre, realmente, um 
caminho no sentido de reajustar, camo é tradicional, 
como é de lei, os vencimentos do servidor público da 
União ainda no mês de janeiro. 

Confiamos em que as previsões mais pessi
mistas não se venham a confirmar. O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso tem sensibilidade políti-. 
ca e ~o com a justiça socíal. Embora con
viva com a visão tecnocrálica de integrantes da 
equipe de Governo e em qualquer administração é 
inevitável a presença de tecnocrat;:IS -, certamente 
desejará evitar que prossiga o processo de deteriori
zação da renda do funciónalismo público. Afinal, a 
presença de servidores com remuneração justa e 
qualificação adequada constitui o principal pré-reqtii
sito para se contar com a máquina estatal eficiente 
que se impõe dentro dos noitos tempos que vive
mos. Todos defendemos a politica seguida pelo Go
vemo e a estabiTICiade por ele consegLida até agora, 
mas desejamos que, ao mesmo tempo, se faça justiça 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado Sr. Presidente. Sris e Srs. Se

nadores. (Muito bem!) 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 

peço a palavra~ uma comunicação de liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho)

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Ro
cha, por cinco minutos, para uma comunicação de li-
derança. ., 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - (PDT -AP. Para 
uma comunicação de liderança. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. quero 
informar a.:) Plenãrio que fia próxima quarta-feira, dia 
24, o PD-." realizará sua conveilção nacional em Bra
sma, oportuni$de em que discutirá e aprovará o 
novo estatuto partidário e taml;lém elegerá o novo di-
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relório e a nova executiva nacional do Partido. Na 
concfiÇI!o de Vice-Uder do Partido, portanto, quero 
trazer essa informação ao Plenário da casa. 

Aproveitando o discutso do Senador Freitas 
Neto, a quem cumprimento nesta oportunidade e 
parabenizo pelas declarações, embora não tenha 
ouvido seu discurso por completo, quero, em meu 
nome e em nome do meu Partido, o PDT. reafir
mar a pàlavra de nossa~der, nesta Casa, Sena
dora Jlrlia Marise, de que realmente o Governo 
Federal deve encontlar mecanismos para garantir a 
reposição salarial dos seiVidores na sua data-base 
agora em janeiro. 

É inadmissível que o Governo não curqlra 
essa sua obrigação, haja visfa que temos um acú
m..m inftacionário, neste período do Plano Real, que 
precisa ser reposto no safãrio dos servidores federais. 

Um ãa desses, estava eu converSando com 
1Jrll. amigo nós corredores do Senado e ele me falou 
uma coisa nuito interessante: "Todo governo tem o 
seu judeu" lembrando os judeus que foram extrema
mente perseguidos numa tenla!iva de ex!eminaç® 
da raça na época do nazismo •e o judeu do Gover
no Fernando Henrique é o servidor püllico federal". 
Achei o pensamento interessante e é por isso que o 
trago para conhecimento do Plenário do Senado. 

Neste Governo, os servidores federais têm 
sido, de falo, extrernamenle perseguidos. O Gover
no apresenfou tn1a proposla de Refonna Adminis
trativa onde se encontra o fim da estabilidade. E isso 
simplesmenle para que o Governo possa, à sua ma
neira, escolher os funcionários que irão poder traba-· 
lhar e demitir, sem qualquer ~o. apenas sob o 
critério politico-eleitoral, sobretudo, eleitoreiro, os 
servidores que achar conveniente e admitir outros. 
Não tem sido diferente. O grande número de contra
tos administrativos que governos esladuais e prefei
turas municipais têm feito neste periodo é relevante. 
Então, o Governo, ainda, ontem, na Câmara. sofreu 
uma deirota fragorosa quando tentava cobrar urna 
taxa de contribuição dos servidores inativos, inclusi
ve ex-funcionários p(i:llicos. 

Portanto, considero nuito feliz a afirmação 
deste amigo. O Governo precisa IT1UCfar sua posição, 
sua postura. Que exerqllo este Governo pode dar 
para o restante do erqlresariado que precisa, tam
bém, repor as perdas salariais dos seus trabalhado
res, se ele próprio se nega: a fazê-lo? , 

O apelo que fazemos ao Presiqeme da Repú
blica Fernando Henrique Cartloso, a()jl seus Minis
tros e aos seus Líderes no Senado da República e 
ao Congresso Nacional é no sentido de que repense 

a respeito da questão e conceda, imediatamente, o 
reajus1e aos servidores federais, aos servidores da 
União. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESidENTE (T eotonio Vilela Filho) -

Concêdo a palavra ao nobre Senador Ney $1 ICISSuna 
por permuta com o Sr. Senador José Eduardo Outra. 

S. Ex~- dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA- (PMOB-PB. Pronun

cia o seguinte ÕISCurso. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, SPis e Srs. Senadores, há poucos dias, 
~ eu a tribuna desta Casa para falar sobre o 
es1Dque de dívida ativa· da União. À ocasião, eu dizia 
que o Governo está em dificuldades financeiras, no 
exercício de 1996, em um voh:me que variará de 
12,5 bilhões a R$17 .S bilhões, d~endo do rece
bimenlD ou não de créditos que, otimiSiicamente, es
tão colocados no Orçamenlo. mas que poderão não 
ser recebidos, o que perfaria um déficit orçamentário 
da ordem de R$ 17,5 bilhões. 

O Governo está buscando aprovar o lmposiD 
Sobre Movimentaçao Fmanceira. que deverá render 
algo em torno de R$5 bilhões anuais, porq~ está 
com grande dilicufdade inclusive de caixa para in
vestimenlos na área social No entanto. àquela épo
ca, eu dizia que o Governo tinha um estoque na dívi
da aliva só da Procuradoria-Ger do Ministério da 
Fazenda de um milhão e meio de processos que 
perfaziam um quantitalivo "de R$60 bilhões. O l3a!1CO 
do Brasil tem a receber algo em torno de R$1 o bilhõ
es a R$12 bilhões, sendo que R$4,1 bilhões são de 
41 mil devedores privados. . 

Na Caixa Econõnica Federal, esse montante 
sobe a quase R$70 bDhões, sendo que destes R$70 
bilhões, R$36 bilhões se referem ao antigo Sistema 
Nacional de Habitação de õlfícif recebimento. 

No Banco Cenllaf do Brasil, com todas essas 
intervenções, o Governo deve ter cerca de R$12 bi
lhões, sendo R$4 bilhões do Banco Nacional, R$3,7 
bilhões do Banco 8::onômico e por aí afora. perfa
zendo um total de R$12 bilhões. 

No INSS, o Governo tem a receber, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cerca de R$35 bDhões, sen
do que desta quantia, R$25 bilhões são oriundos da 
iniciativa privada. E eu õiZia que em um somalório 
de R$181 bilhões o Governo não tem todaS essas 
dividas, todas essas contas boas. Muilos já morre
ram; outros deixaram de ser focalizáveis, mas é pre
ciso que se agilize tal cobrança. 

Agora o pior de tudo. Srs. Senadores, é que 
hoje o sistema já é perverso. Um parlamentar ou 
operário que recebe seu safârio, recebe-o com o fm-
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pos1D de Renda deduzido; paga, queira ou não. Um 
pequeno comercianle ou um pequeno empresârio 
também terá, com toda certeza, a fiscalização per
manente. Mas as grandes empresas, as que cispõ
em de bons advogados e que pagam permanente
mente a esses advogados sabem que é permitido 
hoje. no sistema atilal, parcelar, pela primeira vez, 
para o Estado. Faz o parcelamento, paga apenas 
uma prestação. t permitida unia segunda tentatiVa, 
ou seja, passando para a Procuradoria-Geral da 
União, onde ele tem direito de tentar mais um parce
lamenlD. Vai. a juizado tentando o seu direito mais 
uma vez.. Os grandes empresários, que têm bons 
advogados, só levam a sério a cobrança realmente 
no último parcelamento. Isso leva anos. E quando se 
consegue ajuizar a .tei'I1JO, porque, como ainda era 
possível fazer a negociação, demor.ava a vir à Pro-

. curadoria-Geral da Fazenda, onde, ao chegar, a dí
vida estava'às vésperas de caducar, e muitas delas 
prescreviam. Então, os grandes empresários, aque
les mais malandros do ponto de vista de jogo de cin
tura, õdicilmente pagavam os impostos. Pagav~ 
nos se assim o queriam. E ai, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o esfllque cresceu a esse ponto, a R$ 
60 bilhões quando estamos morrendo no ano de 
1996 por R$ 17,5 bilhões. É uma preoct..,ação. é 
preciso que se mude a legislação de hoje. Primeiro, 
é preciso que busquemos agiriZar esse estoque que 
eslá retido, obsefvando o que é dívida boa e cobra
da essa dívida boa, mas é preciso que mocifique
mos essa situação, colocando, como na maioria de 
países de Primeiro Mundo, ônus, aquele que vai en
trar na Justiça. Que õnus? Que no J)'IÍnimo se pague 
o advogado ou as custas que o Governo vai gastar e . 
que não terá reembolso na legislação de hoje. 

O Sr. Bernardo C3bral -Permite-me v.~ 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA -Ouço com prazer o 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo cabra! - Senador Ney Suas
suna, não tenho dúvida de que V. Ex!', além do diag
nóstico, vai apresentar a terapêutica. Porém, não 
quem me furtar ao dever de interromper o seu dis
curso para registrar que essa é uma das vergonhas 
nacionais. Veja que enquanto estamos discutindo, 
aqui, ao longo de mais de meio ano, o Projeto Si
vam, porque ele envolve um contrato de R$1,4 mi
lhão, V. E# demonstra um rombo de R$ 60 bBhões 
de débitos ao Governo Federal não cobrados. Em 
primeiro lugar, hã uma responsabilidade muito gran
de de quem exercita a fiscalização dessa matéria 
Quem a exercita são os procuradores ou os consul-

tores. E muitos, sobretudo na ãrea trabalhista, estão 
mancomunados com a parte e deixam que o p~o 
se escoe, não recorrem, e, a partir dai, tem-se um 
crédiiD que deveria ser um débilo. O mais grave é 
que v. E_x;l traz ao oonhecimenlD da Casa um levan-
1amento absoluto e rigorosamente verdadeiro, que é 
aquele que declara, que aponta, que sinaliza, que 
muitos dos débitos acabam caindo na prescrição e, 
conseqüentemente, não serão mais ressarcidos aos 
cofres do Estado. Há como que um estíi'TlUo, e aí, 
eminente Senador Ney Sl•assuna, as autoridades 
responsáveis são aquelas que deveriam verificar 
quais os quadros e quem os integra para não pre
miar o mau pagador. No fundo, é o que acontece 
neste País. Aqueles que pagam os seus impostos 
em dia, que recOlhem as suas obrigações. rigorosa
mente, dentro do prazo, mlitas vezes, são apena
dos, porque os que não pagam acabam sendo bene
ficiados até com o perdão da dívida De modo que, 
lamento que V. Ex!' não esteja sendo ouvido com a 
atenção que o assi.Klto merece. Quero dizer que de, 
minha parte; eu lhe sou devedor, sempre deste eu 
não diria obséqlio -. mas deste prazer de escutã-lo, 
porque este é um assunto que deve ser trazido à tri
buna des1a Casa e. não, aqueles outros que apenas 
merecem no noticiãrio um bom destaque, mas que 
dentro nada possuem; é como um 1ambor, que, 
quando se bate, hã um grande alarido, mas é vazio 
por dentro. • 

O SR. NEY SUASSUNA - Mlito obrigado, Sé
nadar Bernardo Cabral. Gos1aria de dizer a V. J:x;! e 
lmtlém aos demais Senadores que este ainda é um 
caso simples, quando chega a tJaver só a prescriçOO. 

U nos jamais, ci:lm tristeza. que um empresário 
do Sudeste tomou US$1 O milhões emprestados e, 
após 8 anos, conseguiu provar na Justiça que devia 
apenas sete cen1avos de real; a RepCtlfica recorreu. 
Esses US$1 o rrilhões viraram sete cen1av0s através 
de artifícios, dinheiro esse que saiu do bolso do tra
balhador. 

Pr~ com isso, fui às seguintes autori
dades do Governo: à Secretaria de Patrimônio da 
União, à Procuradoria-Geral do Ministério da Fazen
da que está fazendo um trabalho fabuloso. levan-
1ando esse rrülhão e quinhentos mil processos, obri
gando a que o ritual seja agora cumprido dentro de 
uma cronologia para que não mais caduque à Se
cre1aria de Receita Federal, ao INSS, ao Banco do 
Brasil, ao Banco Central, aos Ministério da Fazenda 
e ao Planejamento. 

Nesses dois ütimos, pedi aos dois Ministros 
que indicassem autoridades do Ministério, para jun-
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'tamente com este Senador e o Senador Vilson Klei
nlbing, a quem solicitei que fizesse parte desse gru
po, olhássemos o cenário. Vejam bem, esta obser
vação é de tm Senador da Reptblica que não co
nhece profundamente Economia. mas. com certeza, 
os Ministério do Planejamento e o da Fazenda. as 
aulllridades do Banco Central, do Tesouro Nacional, 
do INSS pode/ao verificar que exislem mLito mais 
débitos para com a Repúbliêa. 

Pasmem, Sr. Presidente e Stls e Srs. Senado
res. quando cheguei no patrirnónio da União,· verifi
quei que o levanlamenlo preliminar daquele órgão, 
que está realizando um trabalho ll1Ú1D boniiD, é de 3 
milhões de imóveis; 500 mil estão cadasllados, mas 
apenas 50 m1 processos estão em andamento. Para 
que V. Ex"s tenham uma idéia, são 8 rru1 e 500 quilO. 
metros de costa e só temos 2 mil qu"!Ometros levan
tados em terra de marinha; não temos 19113lltamen
tos sobre todas as margens de rio, e, pela Constitt.i
ção de 1831, significa que cidades inteiras, como, 
por exemplo, Vdória e boa parte do Rio de Janeiro, 
são 1erras de Marinha. mesmo estai ido longe do mar 
de hoje. porque houve aterro e essas te!l'3s de Mari
nha são daquela data. 

Se nós, hoje, regUarizássemos os imóveis do 
patrirnónio da União, permitiríamos ao dono do terre
no, ocupado iegalmente. que regularizasse sua si
tuação. Vendendo a ele 83% do ã~reito de ublização, 
pasmem, Srs. Senadores e Sr. Presidente, teríamos 
uma~ de 130 bilh6es, além dos 181 so
bre os quais jã falei, ülrapassando trezentos e pou-
cos bilhões. - -

Claro que não há PIB P3!<1 receber esse di
nheiro todo de uma vez, mas a pessoa que está 
ocupando uma casa de terreno de Marinha quer re
gularizar a situação para ter o seu documento, poder 
vender, poder fazer testamento e assim por ãrante. 
Portanto, ele procuraria espontaneamente a Urião 
para comprá-lo, desde que se estabelecesse o pm
zo. Hoje. o patrimõnio da União pensa num prazo de 
1 o anos para a venda dos terrenos, sendo que 20% 
do valor estipulado seria pago à Vista; a arrecadação 
da República, nesse caso, seria da ordem de 130 
milhões, o que significaria uma dfvida externa e um 
pedaço da dívida interna 

Então esta ~ica, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, tem solução, precisa de administração. 
Tanto o nosso Procurador da Faienda. o Dr. Luiz 
Garlos Sturzeneger, corno o Dr. Hélio Garlos Gehr
ke, Secretário do Patrimõnio da União estão fazendo 
um trabalho de levantamento, mas urge a agilização 
desse recebimento e também a criação de legisla-

ção para evitar que os artifícios hoje usados por 
aqueles que não querem pagar os impostos conti
nuem a existir. 

Nesse sentido, fizemos um levantamento cfu.. 
rante essas duas OOil'nas semanas. indo de ceca em 
meca. buscando ver quais são os créditos da Uniao 
que deverão crescer à medida que tenhamos esses 
técnicos especiafiZados trabalhando. A primeira reu
nião ocorrerá na próxima quarta-feira, e dela partici
parão os técnicos do Ministério da Fazenda, do M"l
rüstério do Planejamento, do Banco do Brasil, do Te
souro Nacional, da caixa Econômica Federal e do 
Banco Central. 

Man:amos cinco re1.11iões para ter um relalório 
final; na primeira, vamos definir o escopo e dividir as 
tarefas. Na ql.inta reunião, teremos que apresentar 
um relatório. Hoje, no almoço, falei com o Presidente 
da República dizendo a Sua Excelênc;ia que teria 
urna surpresa agradável. É claro que no5so PIB não 
comporia o recebimento de uma vez. Mas esse é di
nheiro do povo, é dinheiro que foi sonegado ao povo. 
Os pobres pagaram, os ricos esli'kl ap penduados, e 
temos que bolar esse dinheiro nos cofres para~ 
à edc r:açi%>, saúde, transporte e l1xlo mais. ; 
. Por isso, Sr. Presidente, s..-s e Srs. sénado
res, venho à tnbma desta Casa hoje <izer ql.é, com 
a pralicidade do empresârio, estai nos buscando ver 
o que pode ser ~. cOnenclo atrás de rece
ber o passado, mas, tanilém, garantindo que no fu
turo não continuem os cofres da União a serem lesa
dos. Enquanlo choramos por 17,5 bilhOes temos a 
receber.-

0 Sr Humber1D Lucena - Permfte V. Ex& um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. ExA com 
prazer. -

O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com 
V. Exll pela sua imaginação criadora. V. Exlljã é bem 
conhecido na Paraíba e cerlamente o será também 
no Brasil pelo talento para descobrir caminhos, 
corno esse que aponta, para a solução de nossas di
ficuldades 1inanceiras. EskiU de pleno acordo com 
V. ExA, esperando e confiarxlo que as ~ da 
área econõrrica venham ao encontro de suas idéias. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador HLmbeltD Lucena. Muito me honra o aparte 
de V. ExA, que sempre foi meu Líder na Paralba e 
nesta Casa, onde jã ~ a Presidência por duas 
vezeS, não só pela sua capacidade de liderança. 
mas 1ambém pelo seu descortino. 

Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, encerro, 
então, meu pronunciamento de hoje dizendo que, se 
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buscannos as soluções, este País é viável, pois é 
um dos últimos paraísos do mundo, e digo isso com 
a convicção de quem conhece quase o I1Uld<i todo. • 

Este é um País viãvel, repilo, precisamos só ter 
a coragem, a vontade de fazer e principalmente a 
decisão de cobrar daqueles que amealham ser111re 
mais fortunas, mas que se luT1ani ao pagamento dos . 
imposlos. Esse é dinheiro do povo e a ele deve vol
tar. Se fizermos o que estalll($ planejando em rela
ção ao patrimõnio da União, estaremos legafiZalldo 
3 milhões de imóveis que hoje não têm a documen
tação correta, mas passarão a tê-la e ainda trarão 
recursos substanciais aos cofres da União. 

Muito obrigado. 

Durante o discutso do Sr. Ney Suassu
na. o Sr. Teotonio Vilela Filho, 1fllr~ee-Presi
dente, deixa a cadeira da ptêsidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3'l Secretário. 

A SRA. JONIA MARISE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Antes de 
conceder é! palavra a V. Ex', Senadora Júnia Marise, 
a ~ deséja avisar a lodos os Srs. Senadores que 
se encontram na Casa que o primeiro item da pauta 
exige quorum qualificado, por se tratar de lei com
plementar. 

O SR. PEDRO SIMON -·sr. Presidente,-· . 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A palavra, 

na lista de oradores, pertence ao Senador Pedro Si
mon, porque a Ordem do Dia começa. impreterivel
mente, às t5h31 min. 

O SR. PEDRO SIMON - Então, Sr. Presiden
te, comunico a V. E# que falarei somente após a 
Ordem do Dia . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Pois não. 
V. EJc.lt será atendido. 

A SRA. JllNIA MARISE (PDT-MG. Corno Li
der. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, serei breve, exatamente porque também 
desejo ouvir o nobre Senador Pedro Simon. 

Ontem tivemos uma exibição em Brasl1ia, que 
mostrou exatamente o retrafD da realidade do Brasil 
de hoje. Um cidadão, pequeno empresário, mineiro, 
para demonstrar o seu protesto diante da situação e 
da brutal recessão que se instalou no nosso País 
com as altas taxas de juros e a quebradeira geral 
em todo o setor produtivo nacional, esse cidadão, 
em desespero, ateou foto ~:;; seu carro, que faz par
te de seu património. 

Quando faço este registro quero chamar a 
atenção do Governo, porque iniciativas como essa 
não são tornadas por um cidadão comum apenas 

para que ele seja visto nos jornais ou na televisão. 
São iniciativas que brolam do fundo do coração e da 
indignação de alguém que está sendo, sem dúvida 
alguma, mais uma vez, penai'IZSdo pela politica eco
nômica adotada pel'o Governo. 

Por isso, ao mesmo tempo que o Presidente da 
República, fazendo ironias, em sua entrevisla ooleti
va à i~rensa regozijalr.H;e da potencialidade do 
Governo, dos resU!ados positivos do Governo, um 
cidadão comum deste País mostrava, nos gramados 
da Esplanada dos Ministérios, a indignação do povo 
com a politica econômica do Governo. 

É preciso, mais urna vez, que os olhos e os ou
vidos do Governo atentem para o clamor popular, 
para as necessid~ prioritárias da nossa popula
ção; para os trabalhadores rurais, que estão pedindo 
terra para tmbai1ar; para os- agricUtores e produln
res rurais, que estão pecindo apoio e incentivo para 
continuarem produzindo alimentos no nosso País, e 
para 400 mil trabalhadores que estão hoje desem
pregados, como conseqüência da política econômi
ca do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Ora, Sr. Presidente, SP6 e Srs. Senadores, te
mos diante de nós uma realidade que não se escon
de debaixo do tapete, que não se esconde aliás dos 
números mostrados pelo Governo, que não demons
tram, por exemplo, que temos hoje, no País, 70 mi
lhões de brasileiros passando fume, que não falam, 
por exemplo, da situaÇão de miséria social nas 
áreas da habitação, da moradia, do saneamento bá
sico, e nem de milhões e milhões de brasileiros que 
estão morrendo às portas dos hospitais porque não 
têm assistência médica. 

.São estas, Sr. Presidente, as minhas palavras 
neste momen1G, para dizer ao Presidente da Rep(J
blica que antes de dar entrevistas mostrando núme
ros, rejlililandoose, é preciso que Sua Excelência 
atente para os dados da realidade social do nosso 
País. E o País não consegl.irá conviver, Sr. Presi
dente, SP5 e Srs. Senadores, com essa realidade 
por mLitos anos, nem com as tentativas que tem fei
to o Governo de impor ao Congresso Nacional o 
confisco de direitos e garantias de trabalhadores e 
aposenlados, penalizando cada vez mais aqueles 
que estão hoje integrados na sociedade, na produ
ção nacional e na construção do País. 

Se o ano de 1996 se inicia contabilizando 400 
mil trabalhadores dese~regados neste País, o que 
pode dizer o Presidente da República à Nação? 

É por isso, Sr. Presidente, que acontecem ges
tos como o desse cidadão brasileiro anônimo, que 
saiu de Minas GeraiS: para protestar nos gramados 
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da Esplanada dos Ministérios; gestos como os dos 
trabalhadores sem tena, que estão hQje, como fize
ram outras vezes es1a semana. ocupando as inslala
ções de órgãos públicos, como o M"mistério da Fa
zenda E o Presidente da República repreendeu-os, 
esquecenclo-5e de que eles estavam lá defendendo 
o direi1o de partiCipar, -sobretudo, e de receber os re
cursos prometidos e necessários para que possam 
viabilizar a refonna agrárid neste Pafs. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, quero con
cluir dizendo que una emissora de televisão aru~
ciou hoje que os técnicos do Govemo Federal estão 
sugerindo ao Presidente da República que não dê 
aumento aos servidores públicos, porque um au
mento. de apenas. 10%· não resolveria nada. Mais 
urna vez clamo que existe uma· lei, sancionada pelo 
então Presidente José Samey, a Lei AI' 7.706, de de
zermro de 1988, que estabelecé a data-base para o 
reajuste doS' proventos -e vencimentos doS servido
res civis e mifrtares. 

Esla Lei não foi revogada, corno dernonslrei · 
aqui ainda es1a ~ e o Presidente da Repúll1i- · 
ca tem que ser um fiel cumpridor da lei neste PaíS. 
Se não poderá se afastar do cumprimento da lei dei
xando de conceder o reajuste, na data-base estipu
lada pela Lei ·11" 7 .7Q6, aos servidores públicos. 
.. ·. Mllifo.obrigada; · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a· 
palavra ao.Senacfor Humberto Lucena:-

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. PIO
nuncia o·seguinte discurso.~ - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Congresso Nacional vive um pe
ríodo de extraordinária expeclaliva quanto a seu de--. 
sertW)hQ e·de·acentuada·va!ÕrizaçAo dos resl.ila
dos alcançados. 

· : Deputados e Sena®res. pela div.ersldade das 
origens sociais e pela riqueza de interesses que rep-. 
resentam, espelhando· nossa sociedade. vêem-se às 
voltas, todos os dias, com um seiiH'lúmero de temas 
e projetos·sobre os quais devem deliberar em nome. 
do povo. A dialética entre a visão global do Brasü e 
os obje)iyos Jiarticu1ares; sejam eles: pessoais ou 
grupais, está continuamente presente na ação parla- . 
mentar. E não só na eStafa fE!deral. sal! habaual mm-: 
bém aos Depliajos EsladlJais e aos V~ 

Quanto maior o· alcance do ass~ tratado 
mais abrangente e clara deve ser a maneira corno 
ele é examinado. Não é de hQje, Sr. Presidente, que 
questões de interesse geral devem ser-cuidadas por 
todos os representantes eleitos. 

Sri's e Srs. Senadoies: o que pode haver de 
mais abrangente para o nosso País dO que a~ 

tuição Federal? Na carta Magna contêm-se todos os 
princfpios que organizam nossa sociedade, nosso 
Eslado, nossa economia, nossa vida comum. É por 
recurso a ela que nos sentimos garantidos em nos
sos direitos. É sob sUa. égide que entendemos prote
gida nossa dignidade de cidadãos 

A Carta de 1988 que Ulysses Gl:limarães teve 
a felicidade de chamar de "Constituição Cidadã" 
deu expressão jurídico-institooional à realidade so
cial brasileira ao cabo de um longo período de ãfi
culdades, fonnulando princípios e regras. Parte des
sas regras pennitam-me c&~ assim estava "da
tada", islo é, dependet.i de um sentirilento colativo 
qLie, agora. alguns anos depois, eslá superado. 

As emendas ao texto consliWcional promulga
das desde 1989 revelam que a sociedade brasileira 
e nós, seus representantes; temos estado atentos à 
dinâmica da vida nacional e·à evolução do mundo. O 
descortino políticO de ter· previsto uma révisão cons
tilul:IOrial após Cinco ari6s de vigênclá da Carta de
monstra essa sabedoria · · 

. · Tal visão, eontuckl; Sr:· Preside'nte, Sr"s e· Srs. 
Senadores, não bastou para que se· Conduzisse, àté 
o presente; com suficiente tranqililidade e agi~. 
o ai~o proCesso das~ coi'lSiitucio~!õ' 

· A experiência coletiva actl1111iada por nósi. Se: 
nadores e Deputados, na apreciaçãO- de prupostáS 
ele emenda à Constituição,. mostra quEi a sistemática 
cr:istalizada. pelo· art so· da Constituição Fedem! 
apresenta <ificl lidadaS. o . bicameralisrno absoluto 
estencido às propostas .de emenda à Coi'IStiiUção, 
corno se fossem um projeto de lei on:fUlária, aparen
temente já acarretava um processo deliberativo, re
cheado de dificuldades e de concl~ ir~Jlrevisfvel 

Em parlicl:llar, o Senado tem-se ressentido de 
uma espécie de complexo de Casa de segunda cll&
se·com respeito· às não poucas propostas de emerr 
da à Constituição orjginadas do Executivo. FK:a-se 
com a impressão de que o substancial .do tratameniD 
político ·e regimental das matérias fica com a Câma
ra dos Deputados e de qlie o Senado não passaria 
de um cartório de registro •. 

Parece-me estar madura a hora. Sr. Presidésl
te, para propor um ajuste na regra processual de 
apreciação das propostas de emenda à Conslitú
ção. Ajuste esse. aflás, que, além de presetVar inte
gralmente o princípio bicameral da deliberação .so
bre matéria de tal relevância. valoriza processo inte
grado de análise, disct ssão e formação das decisõ
es entre a Câmara e o Senado. 

Assim, apresentei com significativo apoiO das 
Sr"s e doS Srs. Senadores· a Proposta de Emenda à 



410 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Constituição ns> 25, da 1995, que altera o §2" do art 
60 da Constituição Federal, que tem como i'lelator, 
na Comissão da Constituição, JUstiça e Cidadania, o 
Senador Josaphat Marinho; 

Em que consiste essa proposição? 8a sim
plesmente modifica o procedimento de anáfiS8 e dis
cussão das propostas de emenda à Conslitlição. 
Mantido o princípio maior da votação em separado 
da Gamara e do Senado, urna;proposta de emenda 
passaria a ser apreciada em conjunto pela Câmara e 
pelo Senado nas sessões conjuntas do Congresso 
Nacional, como já ocorreu anteriormente. 
. O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Senador 

Hlnlberto Lucena, a Mesa pede &cença para infor
mar a V. ~que o tempo destinado ao ExpedieniB 
está esgolado. Entrelanto, a Mesa. da oficio, prorro
gará o prazo, por 1 o rrinutos, para qwe v. Exi' possa 

. concluir o seu pronUlCiamento. 
O SR. ti.JMBERTO WCENA - Olxigado a V. Ex"
Sr. Presidenle, Srts. e Sls. Sena::lores, essa pro

posição. una vez adolada. terá o concilio de agHizar o 
processo de reforma constiu:ional sem o tornar frági. 
Pelo contrário, sril> ma llidos OS dois tlmos de IIO!açifO 
e o quonun qualificado. A disa s sã r e volação em 
sessão conjulla. independenterne de encontrar 
apoio na doutrina juídica, ~ com naluralida
de à reftexã:> politG! baseada na 8lqlE!Iiência recente. 

Creio, Sr% e Srs. Senadores, que a participa
ção intensa conjunta do Senado e da Câmara des
de os primeiros momentos da fase de instrução pro
çessual e de fonnaçã.o do consenso ou da posição 
majoritária que levará à decisão final do Congresso 
s6 apresenta vantagens. -

Ao justificar minha proposta. deixei claro que 
existem argumentos jlrilicos sulicienlas para sus
tentá-la tanto do ponto de vista da representação de
moaática. da wntade popular quanto desde a pers
pectiva da organizaÇão bicameral e federativa do 
Brasil. Citei passagens de Raul Machado Horla. que 
reconhece o valor das sessões conjU!Ias da Câma
ra dos Depulados e do Senado, "considerando o 
rendimento maior das deliberações legislativas que 
elas favorecem•. 

Mas não me parece que a questão maior seja 
essa Estou convencido de que o contexb politico e 
institucional do Brasil deste final dos anos 90 requer 
integração entre as duas Casas do Congresso Na
cional. Exige também estreita cooperação política 
entre as bancadas e otimização do entendimento 
com o Poder Executivo e com os interesses setoriais 
necessariamente presentes, quando se trata de 
completar ou alterar a Constituição. 

Podem as Srts e os Srs. Senadores ~ se
guros de que o Brasil que se prepara para entrar no 
teR:eiro milênio não pode perder-se no labirinto dos 
regimentos, dos prazos infindos, da inseglTcll'lça so
bre o que fizer em•caso de emendas de uma Casa 
ao texto da outra 

Asst.mamos que será-vantajoso inovar a forma 
e apreciação das propostas de emenda à ConslitLi
ção. Eventuais alegações de que o bicameralismo 
absoluto seria aqui itidispeiiSável não nos devem im
pressionar. Estejamos certos de que é perfeitamente 
adequa:lo à demoaacia e ao interesse do nosso 
Pais ciscutirmos conjuntameniB as emendas à 
Constituição. como se faz para outras matérias, 
corno o orçamento ou as medidas provisórias. sem 
prejulzo algum de deliberação formal independente, 
na Câmara e no Senado, nas sessões conjU!Ias do 
Congresso Nacional • 

A integraçãO política das duas Casas do Con
gresso Nacional revestir-sa-ia. assim, de roupagem 
institucional formal, como já ocorreu no País, afas
tando a critica tantas vezes repetida de alienação de 
urna ou outra Casa. 

A Proposta de Emenda à Constituição n" 25, 
de 1995, ora sob exame da Comissão de Constib.i
ç!io, Justiça e Cidadania. versa apenas a racionaJi... 
zação de procecfunentos legislatii/Os e a otimização 
política do entendimeniD. Ba é útil à apreciação de 
quaisquer propostas de émenda. de revisão, de re
fonna. 

Assim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
dota-se o Congresso Nacional de um mecanismo 
operacional eficaz para responder, com suas delibe
rações em matéria constitucional, ao interesse do 
desenvolvimento político e social da sociedade. 

Mesmo sendo a Constituição o escrínio-em que 
se preserva o tesouro dos princípios da nacionalida
de e da ciâMania. não há corno ela se eximir da di
nâmica da realidade social, que, captada. deve en
contrar nas fónrulas constitucionais seu reflexo, e 
não seu esclerosarnento. 

Lembrli, Srts e Srs. Senadores, um fato que 
aqui já ocorreu. que demonSba inclusive que a de
mora das alterações. feitas através de wtações nas 
duas Casas separadamente, serve de argumenlo à 
proposta que apresentei. Quando o Senador Nelson 
carneiro apresentou nesta Casa urna proposta de 
emenda constitucional, aprovada unanimemente. ft
xando que os deputados estaduais s6 poderiam per
ceber até dois terços do que percebiam em espécie 
.os deputados federais, a Câmara dos Deputados da
qúela época passou quase seis meses para apreciar 
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essa matéria. Porém, se o assunto fosse balado em 
sessão conjunta, até pela sua importância e pela 
sua urgência, sem dúvida nenhlJ'Ila a matéria teria 
sido discutida e votada na mesma sessão conjunla 
do Congresso Nacional. 

A experiência nos ensina que a Constib.ição é 
uma aiação evolutiva que· nec e s sjta sempre ser 
alualizada para continuar a existir como a Lei Maior, 
observada e cumprida per toda a sociedade. É ful
dâmental que a Constituição guarde sintonia com a 
sociedade a que está vincuh!da Fe!dinand Lassalle 
dizia que a Constib.Jição que não reflete a realidade 
sócio-político-econõmica de 1:1111 país não é uma 
Constituição, mas urna sirqlles folha de papel 

A proposição que levo à apreciação dos nobres 
Senadores enseja economia processual sem reduzir 
o quorum necessâlio à aprovação...Faca mantido o 

. mínimo de três quintos dos volos dos membros de 
cada uma das Casas, em dois turnos de discussão.e 
votação em separado, em sessão conjunta do Con
gresso Nacional, para o aprimoramento da Conslib.ã" 
ção brasileira 

Concluo, Sr. Presiclents, lembrando que a di
versidade e a corqllexidade da atividade legislativa 
têm levado os parlamenlDs de numerosos paises a 
modificar o processo de apreciação e aprovação elas 
leis. O objelivo desse esforço é alcançar o aperfei
çoamento, na qualidade e na eficiência, do ordena
meniD jurídico, que deve guardar plena sintonia com 
as demandas da sociedade. 

Confio em que os meus emineiltes Pares. as 
Sr'ls e os Srs. Senadores, compreenderão a oporlu
nidade dessa iniciativa e a i~ doS· seus 
efeitos benéficos para o proceSSo legislativo, de6be
rando celeremente sobre a Proposta de Emenda 
ConstitUcional n"- 25, de 1995. · ·. · 

Sr. Presidente, gosiaria apenás de diier: Q!Je. 
resolvi fazer essa proposta e, agorà, este pronurlcia
mento depois de refletir sobre a tramitação das pro
postas de emenda conslilucional do .Senhor Presf. 
dente da República durante o anó ·de 1995; "nàs 
duas Casas em separado. Inclusive. tivemos casos 
no Senado de propostas de emenda. ·que vieiam da 
Câmara, corno no caso da flexibilizaÇão do monopó
r.o do petróleo, quando se tinha umá.émenda rnúto 
boa do Senador Roberto Freire e que; entretanto, o 
Senado deixou de apreciar, porqué- 'se tratava de 
matéria urgente, que não poderia Voltar à Câmara 
dos Deputados. : 

Portanto, QuandO a reforma constib.Jcional é 
tratada em sessão conjunta, é discutida em sessão 
conjunta, é votada em sessão conjurila do Congres-

so, embora separadamente, ela reflete muito melhor 
o pensamento não só dos Congressistas, mas do 
próprio povo flr.lsileiro. 

MuilD obrigado, Sr. Presidente. 
~ 

Dtrante o dscllso de Sr. Ht.mbertD 
t.ucena, o Sr. Levy Dias, 32 Secretário, deixa 
a cadeim da ·presidência, que é oct.pada 
pelo Sr. Jíiio Gampos, 22 V"~esidents. 

Durants o discurso do Sr. Ht.mberto 
t.ucena, o Sr. Júlio Ganpos, 2!2 V"K:e-Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 12. Secrelá
rio em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N210, DE 1996 

Ahera dispositivos da Lei ~ 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que negulamen1a 
o art. 37,1nciso XXI, da Constituiçao Fe
dera~ Institui normas para lic~ e 
contra!DS da Achlnistraç:io Públicã e dá 
outras providências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" O inciso X do art 40 da Lei n"- 8.666, de 

21 de junho de 1993, paSsa a vigqrar com a seguin
teredação: 

X - o critério de acei1abilidade dos pr&
ços unitário e global, coiúorme o caso, per
mitida a fixação de preços máximos e veda- · 
da a fixação dé preços mínimos, aitérios es
tatísticos ou faixas de variação em relação a 
preços de referência; 

Art. ~ Esta lei entra em vigOr na data de sua 
pt.illicação. 

Art. 3!!. Revogam-se as disposições em conlrário. 

Justificaç:io 

O inciso 11 do art. 48 da Lei de Licitações man
da desclassificar propostas com valor global ~r 
ao limite estabelecido. Jâ o art 40, inciso X, determi
na que o edital indique critérios de aceitabilidade dos 
preços unitários e global, conforme o caso, vedada a 
fixaçirll de preços mínimos, critérios estatísticos ou fai. 
xas de variação em rela;:ão a preços de referência. 

A redação deste último dispositivo tem dado 
margem a dúvidas e a diversas interpretações, com 
uns entendendo que é permitido lixar preço máximo 
no edital (pois, se o legislador desejasse, proibiria 



412 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996~ 

expressamente a sua fixação, assim como o fez com 
o preço mínimo), enquanto outros defendem tese 
contrária É no sentido de desfazer essa controvér
sia, clarificando o entendimento em tomo da ques
tão, que apresentamos a presente proposta. 

A proibição de se fixar um preço mínimo tem 
sua razão de ser, para evitar um empate generaliza- . 
do, com todos os concorrentes tendendo a ofertar o 
preço mínimo e o desempate sendo feito por sorteio, 
sem contar o risco de que esse preço JTinimo.sql9-
re o que o mercado estaria disposto a ofer)ar. Quan
to ao preço máximo, não vemos nenhum óbice a 
que o mesmo conste do edital, mesmo porque, con
forme vimos, já está implícito no citado art. 48. 

Portanto, ao lado dos aitérios de aceitação dos 
preços no edital, propomos que, se a Administração 
julgar conveniente, seja pt.blicado também o preço 

. rnãximo, com a finalidade de aperfeiçoar cada vez 
mais esse irnporlante instrumento de moralidade ad
ministrativa, inibindo a prática do superfaturamento, 
principalmente em mercados onde a competitividade 
seja restrita. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1996. -
Senador Roberto Requiao. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI W 8.666, DE 21 DE JUNHO OE 1993 

Regulamenta o art 37, inciso XXI, ela 
Constituição Federal, institui normas 
para licitaçoes e contratos ela Administra
çao Pública e dá outras providências. 

CAPITuLO I 
Das Disposições Gerais 

SEÇÃOI 
Dos Principias 

Arl 40. O edital conterá no preâmbulo o núme
ro de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime 
de execução e o tipo da licitação, a ll)enção de que 
será regida por esta lei, o local, dia e hora para rece
bimento da documentação e proposla bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

I - obje10 da licitação, em descrição sucinta e . 
clara; 

11 - prazo e condições para assinatura do con
trato ou retirada dos instrumentos, como previsto no 
art. 64 desta lei, para execução do contraiO e para 
entrega do obje10 da ficitação; 

III - sanções para o caso de inaãrrnplemento; 

IV - local onde poderã ser examinado e adqui
rido o projeto bãsico; 

V - se hã projelo executiVo disponível na data 
ela pr.blicação do edilal de ficitação e o local onde 
possa ser examina(fo e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, 
em conformidade com os arls. 2:1 a 31 desta Lei, e 
forina de apresentação das propostas; 

VIl - critério para julgamen10, com disposições 
claras e parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos 
meios de comunicação à distancia em que serão for
necidos elementos, informações e esclarecimen!os 
relativos à licitação e às condições para atendimen10 
elas obrigações necessãrias ao cumprimen10 de seu 
objeto; . 

IX ::.. condições equivalentes de pagamento en
tre empresas brasDeíras e estrangeiras, no caso de 
Ucitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços uni
tãrio e global, conforme o caso; 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação efetiva do cus10 de produção, admitida a 
adoção de índices específicos ou setoriais, c!_esde a 
data da proposta ou do orçamento a que esta se re
ferir até a data do adímplemento de cada parcela; 

XII - (Vetado.) 
XIII - limites para pagamento de instalação e 

mobilização para execução de obras ou serviços 
que serão obriga!Driamente previstos em ~ 
das demais parcelas, etapas ou tarefa; 

XIV -condições de pagamento, prevendo: 
. a) prazo de pagamento em relação à data final 
a cada período de aferição não ~r a 30 (trinta) 
dias; 

b) cronograma de desembolso máximo por pe
ríodo, em conformidade com a disponibifidade de re
Ct.ISOS financeiros; 

c) critério de alualização finanoeira dos valores 
a ser pagos, desde a data a ser definida nos termos 
da alinea a deste inciso até a data do efetivo paga
meniD; 

d) compensações financeiras e penalizações, 
por eventuais a1rasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamen10; 

e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos 

previslos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimen10 do objeto da 

Ucítação; 
XVII - outras indicações específicas ou pecu

Uares da ticitação. 
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§ 1 ~O original do edital deverá ser datado, ru
bricado em todas as folhas e assinado pela auiDrida
de que o expedir, permanecendo no processo de i
citação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resu
midas, para sua ãlllligação e fornecimento aos inte
ressados. 

§ ~ Constituem anexos do edital, dele fazendo 
parta integrante: 

I - o projeto básieÔ e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e. outros 
co!J1llementos; · 

11 - demonstrativo do orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e cusiDs unitários; 

III - a ninuta do contrato a ser firmado entre a 
Adminisl!ação e o licitante vencedor; 

IV - as especificações complementares e as 
normas de execução pertinentes à liclitação. 

§ 32 Para efeito do ãrspos1D nesta lei, conside
ra-se como 'adin1lfemento da obrigação contralual a 
prestação do serviço. a realização da obra. a en1Je
ga do bem ou de parcela destes, bem como qual
quer outro evento contra1ual a cuja ocorrência esteja 
vincüada a emissão de documenlo de cobrança. 

(A Con ·s s !!? de Consfituição, Justiça 
e Cidadania, decisllo terminstiva.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O proje
to será ptillicado e remetido às Comissões compe
tentes, tramitando depois do dia 15 de fevereiro, ini-
cio da Sessão Legislativa Ordinária. . 

O SR. PRESIDENTE {José 8amey) - A Presi
dência recebeu Mensagem 112- 112, de 1996 (112-
67/96, na origem), de 12 do'corrente, através da 
qual o Senhor Presidenle da República informa so
bre o bloqueio de estradas e suspensa!> de autoriza
ções de sobrevOas e pOUSO de aeroriaves nos terri
tórios sob dorrínio da Uiião Na::ional para Lberlaçao 
Total de Angola (UNITA), no período de'03 a 11 de de
zermro lltimo, o que resUtou no ceroeainelllo de mo
vimento da força brasileira na UNA \IEM'ID, em Arçoa 

A mensagem será anexada ao Piojelo de De
cre1o Legislativo rf! 99, de 1994, e vai à Comissão 
de Relações Exteriores e l)efesa NacKina 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que se enc:ontranT em seus ga
binetes e em outraS dependências da CaSa o obsé
qoo de comparecerem ao plenário. pois 1elemos vota
ção que exige quorun qualificado o item rf! 1. Trata
se de Projeto de Lei da Câmara. de lei COII1lfemenlar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
ltBm 1: 

PRO!.ETO DE LEI DA CÂMARA 
N2124, DE 1995- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento 112-8, de 1996) 

Discn•SAo, em turno Crico, do Projeto 
de Lei da Câmara 112-124, de 1995-Co~ 
mentar (rf! 9195-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Re
p(tllica, que institui fonte de custeio para a 
manutenção da Seguridade Social, na forma 
do § ~ do art. 195 da Constituição Federal. 
e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos EconOmiços e de As-
suntos Sociais.) · 

A Presidência esclarece ao Píenário que a·ma
téria recebeu unia ernenqa peranGj ~ Comissão: çle 
Assuntos Ec;onOmicos durante o prazo regimen!al.' 

É a seguinle a emenda recebida: . 
~ . 

EMENDA W. 1 ~ · · · 

Acresc:erlte-se ao mi 12 o seguinte par;§gfàto 
único: . . . . 

·Art. 1st. ___ :.. ...... --···-·--···l··-········--.;. ... 
Palágrafo único. A contribuição instituí

da no caput deste alligo ·não selá delàda 
quando inerenla às operações da empresa. a 
ublização de. serviços de profissionais auiO
nomos, por força·_do q~ di!iRàenl a.l.ei, rP-
4.594, de 29 de dezembltl de- 1964 e o art. 
133 do Decreto-Lei 112- 73. de 21 de novém-
brode 1966." · · · 

Justificação 

Na exposição de motivos que aéompanhou a 
Mensagem 112- 282195 do ExJIIO. Sr. Pi'esidente da Re
prlJiica, o MiniStro da Previdência e Àssistência So
cial afirma que a arrecadação do INSS tem sido 
acenjuada.mente reduzida com a "ten:eirização for
çada dos e~ados a tanto induzidos pelas em
presàs. com o objetivo de reduzir a fOlha de salários 
e, assim, se eximir da tnbutação". E adianta: "visan
do, unicamenfs (grifo nosso), restabelecer a contri
bt.ição incidenle sobre os pagamentos a empresá
rios. auiOnomos e avulsos que a Previdência Social 
vinha arrecadando há quase três décadas e, em 
obeãlêncla ao texto constilucional que. no entender 
do Supremo Tribunal Federal exige para a sua iristi-
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tuição a via de lei complementar, é que submetemos 
à elevada apreciação de V. Ex", o presente projeto". 

Em suma. o projeto objetiva anular a manobra 
da terceirização de serviços, como ins1rumen1D da 
evasão de conbibl.àções previdenciátias. 

Não seria esse o caso das erq>reSaS que, pela 
nalureza de suas operações e por ãspositivos legais 
em vigor, ~em utilizar os serviços de profissionais 
autOnomos. Um exemplo estarião nas sociedades se
guradoras. Nos termos da Lei ~ 4.594, de 29 de de
zermro de 1964, ficam essas sociedades impedidas 
de ulirrzar seus próprios e~J1)re9ados, direfarnente, 
na intennediação de contratos de seguros. Essa in- · 
termecriSÇão só pode ser feita por corretor habililado, 
profissional autônomo portanto. 

Ainda por disposição legal, o art. 133 do Decre
to-lei n2 73, de 21 de novermro de 1"966, essas em
·presas são pro~ de prestar assistêné:ia médico
hospitalar. Llmitam-se à prestação de assistência fi. 
nanceira aos segurados para que eles utilizem servi
ços de saúde. Assim. as soc:iedaci'3S seguradoras não 
podem~ médicos nem posst.ir hospilais 

Em ambos os 9X9f11llos citados, portanto, não 
há terceirização artificial de serviços, mas uma Liili
zãção obrigatória dos serviços de profissionais auiO
nomos, o que escapa aos objetivos do Poder Execu
tivo, manifestos na exposição de motivos que men
cionamos. Corrigir essa distorção é o que visa a pre
sente emenda. 

Reforçando esses argumen1Ds e mostrando 
que encontram acolhida na jurisprudência, reprodu
zimos ainc!a a ementa de decisão do S~emo Tribu
nal Federal no rectJISO extraordinário rJ9. 115.308-3-
RJ, p!.tiicada no Dmio da Justiça da União, de 12 
de-julho de 1988, pág. 16.910: 

"ISS Seguro saúde Decl'et()>Lei n" 
73166, arts. 129 e 130 

CobertLras de gastos de assistência 
méãK:a e hospitalar, nos limites contratuais, 
em período determnado, quando o associa
do os tiver que efetuar. Os valores recebidos 
dos associados não se destinam à contra
prestação imediata por qualquer serviço mé
dico ou hospitalar prestado pela entidade. 
Quem presta os serviços de assistência é o 
médico ou hospital aedenciado, sob respon
sabilidade própria Riscos futuros. Não ca
racterização da figura do agenciador de ser
viço. Não enquadramento em hipótese de 

· incidência de ISS." 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1995.
Senador Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nos ter
mos do art. 14.0, a, do Regimento lfltemo, designo o 
nobre Senador Eduardo Suplicy para proferir pare
cer sobre a erne~ em slbstiluição à Comissão de 
Assuntos Econõmicos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
S~cy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, SPs e Srs. Senado
res, o Projeto de Lei Complementar rJ9. 09, de 1995, 
de iniciativa do Poder Executivo e já aprovado pela 
Câmara dos Deputados, institui fonte de custeio 
para manutenção da seguridade social, a cargo das 
empnesas e pessoas jurídicas, inclusive cooperati
vas, no valor de 15% sobre o valor 1Dtal das remune
rações pagas ou creditadas a qualquer título, no de
correr do mês, aos segurados empresários, traba
lhadores autõnomos, avulsos e às demais pessoas 
físicas que prestem serviços àquelas, sem vínculo 
empregatício. 

Aplica-se o mesmo peroentual, ainda, às ~ 
perativas de trabalho, incidindo sobre as importãn- . 
cias pagas, distribuídas ou CfE!diladas aos seus ~ 
parados, a título de remuneração ou retribuição pe
los serviços que prestem a pessoas jurídicas por in
terméãiO delas.. 

No caso de bancos comerciais, bancos de in
vestimen1Ds, bancos de. desenvolvimen1D, caixas 
econõmicas e sociedades de crédito, financiamen1D 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, so
ciedades corretoras, ãiSiribuidoras de títlios e valo
res mobiliários, ef11)reSSS de arrendamen1D mercan
til, empresas de seguros privados e de capitalização, 
agentes autOnomos de seguros privados e de Cléd"J
to e ·entidades de previdência privada abertas e fe
chadas, é devida a conlribuição adicional de 2,5%. 

O art. 32, resultante de emenda do RelaiDr na 
Gamara dos Deputados, assegura, quando se tratar 
de pagamento a autônomo que esteja contribuindo 
em classe de salário-base sobre a qual incida ali
quota máxima, que o responsável pelo recolhimen1D 
possa optar pela contribuição definida nos artigos 
anteriores (15%· ou 17,5% sobre o Valor efelivamen
te pago) ou por efeluar o pagamento de 20% sobre 
o salário-base da classe em que o aulônorno eStiver 
enquadrado. Caso o au!Onomo esteja ãiSpensado do 
recolhimento de contriiJliçikl sobre salário-base (situa
ção que abrange especialmente o trabalhador avulso), 

. será considerajo o salário-basÉl da classe iricial. 
A anecadação será processada pelo INSS, de 

acordo com as mesmas regras aplicáveis às demais 
contribuições. · 
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É fixada a vigência dos. efeitos financeiros a 
partir de 90 dias, a contar da pWiicação da lei. 

No prazo regimenlal, foi apresentada 001a 
emenda pelo Senador Freitas Neto. 

É o relalório. 

2-Mérito 

A proposição em tela dirige-se a 51...,erar lacu
na legal apon!ada pelo Sypremo Tnbooal Federal ao 
julgar inconstitucional a extensão da conbibuição 
dos elq)regadores sobre as Íll1l0rtâncias pagas a 
segurados e~ trabalhqdores avulsos e au
tõnomos que lhes prestem serviços. operadas por 
força do disposlo no arl22, I, da Lei 8212, de 1991. 
Segundo a interpretação juisprudencial, sendo a 
conbibuição prevista como incidenle sobre a folha 
de pagamentos, e não havendo; nestes casos; reta

. ção de erq>rego, não se poderia considerar incluí
das na folha de pagameniDs as i~ pagas 
a tais segurados, uma vez que o tex1o constilucional, 
ao prever a contribuição, . previu como comriblição 
social a incidenle sobre a folha de salários, o falura
menfD e o lucro. Interpretou ainda o Excelso Pretória 
que não estaria vedada a instili.ição de conbiblição 
sobre o monlanle PiiQO a aufOnomos e~ 
e trabalhadores avtJsos, desde que obedecido o eis
posto no arL 195, § 42, e 154, I, da Constituição Fe
deral, segundo os quais por lei col!llfemenlar pode
ria ser instituída outra fonte de custeio da segurida
de social. 

Assim, para atender ao disposto na Constib.i
ção Federal, slbmeteu o Poder Executivo ao Con
gresso o presente projeto, justificando.se, ainda. no 
falO de que tal contnbuição remonta a 1960, e que a 
inexistência de norma juriãK:a que propicie a oobrlln
ça acarretaria perda de arrecadação anual de R$1 
bilhão, além de incentivar a terceirização pela via de 
contratação de autõnomos e av!Asos, jã que, sob 
essa forma de contralação, não haveria comribuição 
a ser paga sobre às remunerações pagas aos traba
lhadores. 

Este é o trecho ft.lldamental, Sr. Presidente, 
que vou aqui ressallar. se não aprovarmos 1al proje
to, poderá haver urna perda de arrecadação Íll1l0f
tante para a Previdência que poderia somar R$1 bi
lhão, além do incentivo à terceirização ·que~ quer 
evitar. · 

Nesse sentido, a iniciativa é merecedora ~ to
tal apoio, para que, no mais breve prazo possível, se 
converta em lei apta a produzir efeitos financeiros e 
contnbuir para o cusleio da seguridade social. Deve 
ser salienlado o fa10 de que em 1989 as receitas da 
COI!tribuição do INSS superavam em mais de 53% a 

despesa com beneficies. Essa situação pennilia que 
parcela slbstancial dessa receita fosse destinada ao 
atendimento dos serviços de saúde pres1ados pelo 
Governo Federal. Ocorre que, apesar de as receitas 
terem crescido nos~ anos recentes (de 4,6% do PIB 
em 1989 para algo em !orno de 5,4% em 1996), a 
despesa com beneficio cresceu rm.ito mais rapidá
menle (de 3% do PIB em 1989 para 5,4% em 1996). 
Desse modo se projeta para 1996 001a receita (já 
considerado o ganho de R$1.2 bilhão do projeto em 
tela) igual à despesa com benefícios. A propósito, 
vale lermrar que, há mais de três anos, a Previdên
cia não transfere recusas para a cobertura~ des
pesas com a saúde. 

No tocante às alterações introduzidas ao proje-
10 original pela camara dos Deputados, temos a ofe
recer as segl.intes consideraçOes: 

a) a alfquota fixada pelo texto final da Câmara 
implicou redução da arrecadação previsla; de uma 
alíquota inicialmente fixada em 20% pelo art. 22 da 
Lei n2 8212, de 19.91, fruto de amplo acordo e nego
ciação à época para a aprovação do Plano de Cus
teio da Seglftlade Social, e que foi mantido "ª pro
posta origiiJal enviada pelo ·Poder Execu!ivo,fpas
sou-se, sem grandes justificalivas do impa.ctq" que 
teria tal reduçao sobre as contas da seguriclade so
cial, para 001a alíquota fixada em 15~ sobre as im-
portancias pagas ou cràdiladas; .. 

b) a redação dada ao arL 22, inexpfiCavefmen
te. onitiu do universo de contribuintes integrantes do 
sistema financeiro as cooperativas de crécfiiD, silua
ção que em nenlun momento foi justificada ou ex
plicitada. quer pelo Relam da matéria, quer pelo 
Plenário. 

.c) já no tocante ao arL 3", aprovado pela Câ
mara dos Depulaclos e taiTbém ausente da proposi
ção original-, entendemos que a abibuição ao con
tratante de que poderá optar pela incidência da con
tribl.içao sobre o salário-base da classe em que o 
al16nomo estiver contribuindo é conlrária ao interes
se público. Freqüentemente o autOnomo conbibui 
sobre saJário.base inferior aos valores que efetiva
menle percebe, sqeitalldcrse ao tempo de perma
nência na classe. A regra proposta pelo texto da Câ
mara teria como conseqOência um eslíllllio a essa 
prática e à sonegação. E importante lembrar que, no 
caso do trabalhador erq>regaclo, a contnbuição do 
empregador incide sobre o 10ta1 da folha, não impor
tando para esiB efei!o o quanto é pago a cada em
pregado. A redação aprovada na Câmara implicaria 
em privilégio, por meio de redução de alíquota, à 
contribuição sobre as importâncias pagas a autõno-
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I'I'10S; incentivando a terceirização e prejucfJCal'ICio a 
contratação oom vínculo empregatioio, de modo que 
o contratante, para conbibuir sobre valor menor, es
taria sendo incentivado a contratar autOnomo e a 
condicionar a contratação deste ao seu enquadra
menlo numa classe de salário-base menor do que o 
efetivamente pago. 

Em vista destas considerações, opinamos pela 
aprovação do Projeto de Lei Gômplemernar rf1. 124, 
de 1995, com as emendas do Relator que aco!J1:13-
nham este parecer, destinadas a resgatar o texto ori
ginal aprovado pelo Congresso Nacional, em 1991, 
no Plano de Custeio da Seguridade Social. fruto de 
amplo acordo assegurando à seguridade social o 
montante de arrecadação inicialmente planejado e 
pela rejeição da emenda apresentada. 

O Senador Freitas Neto prélende, com a 
·Emenda rf1. P1 CAE, inclwr um parágrafo único ao 
art 1!1. do Projeto, estabelecendo uma exoeção ao 
disposlo no caput, para que a oonbibuição previden
ciária de profissional autOnomo não seja devida 
quando for inerente às operações da empresa a ubli
zação de serviços de tais profissionais. Em sua justi
ficação, o Senador se refere especificamente às so
ciedades seguradoras, que nã> podem IJilizar seu> 
próprios l!l11llegados na iltertnediaçã> de oonlraiDS 
de seglJ'OS, nos termos do dispoolt> pela Lei rf1. 4.594, 
de 29 de dezentJro de 1964. Segundo a juslilicação 
da emenda, o projeto teria corro propósiiD tlio-somen
te evilar a terceirizar,;!' do serviço oomo forma de eva
sã! de oontribuições previlenciárias e isto nã> ocorre
ria no caso das seglJ'adoras regidas por lei ebJlEICÍiica. 

Eslá claro que evitar tais s~ é um dos 
objetivos do projeto; enlre1anto, não é o principal. 
Este é o de recompor a receita da Segtxidade So
cial, reintroduzindo uma conbibuição perfeitamente 
justificável e que existia alé o momento em que a 
sua instituição por lei ordinária foi considerada in
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. T rala
se, portanto, de uma ação no sentido de reinstitLir 
uma conlnbuição sobre cujo mérito não há nenhum 
questionamento, havendo o ~mo apenas ques
tionado o ins1rument> que a instituiu. 

Vale leni:Jrar, além disso, que não havia qual
quer exceção na legislação que permitiu a cobrança 
desla contribuição antes da sua susper3ão pelo Su
premo. Não existe. portanlo, condiçé:..s para apro
varmos a emenda do nobre Senador. que reduziria a 
arrecadação desta importante conuibuição dll!>lina
da à manutenção da Seguridade Social, em que 
pese a reflexão trazida ao Senado pelos repre
senlantes das sociedades seguradoras. 

Assim, Sr. Presidenle. es1amos apresent!ndo 
a Emenda rf1. 2, modilicativa, dando ao inciso I do 
art 12 do Projelo de Lei Cpmplementar, de 1995, a 
seguinte redação: 

I - a cargo dâS empresas e pessoas jtxídicas, 
inclusive cooperativas, no valor de vinte por cento do 
total das remunerações ou retritx.ições por elas pa
gas ou crildiladas no correr do mês pelos serviços 
que lhes prestem, sem vínculo empregalício, os se
gurados empresários, trabalhadores autOnomos, 
avulsos e demais pessoas físicas; e 

EMENDA N" 3, ADmVA, DO RELATOR 

Inclua-se no caput do art 2!1., após a expres
são •empresas de arrendamento mercantil", a ex
pressão "cooperativas de crédito". 

EMENDA N"4, SUPRESSIVA, DO RELATOR 

SUprima-se o art. 3!1. do Projeto de Lei Comple
mentar rf1., de 1995, renumeran~e os demais. 

É o relalório, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer conclui faiiOravelmente ao proje!o, contrariamen
te à emenda e apresenta três emendas. 

Nos termos do art 140, alínea •a•, do Regi
menlo Interno, designo o nobre Senador Valmir 
Gampelo para proferir parecer, em sdlslituiçim à 
~ de Assuntos Sociais, sobre o projeto e as 
emendas. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, SPs e Srs. Senado
res, o Projeto de Lei da Câmara rf1. 124, de 1995, 
co~ste em Subslitulivo ao Projeto de ~i Comple
mentar, de iniciativa do Poder Executivo, que, na
quela Casa, tramitou com o n2 09, de 1995. 

O PLC rf1. 124, de 1995, com o objetivo de 
instituir fonte de custeio para a manutenção da Se
guridade Social, cria conbibuições sociais a cargo 
das empresas e pessoas jurídicas, inclusive coo
perativas de trabalho, que seriam eqWvalentes a 
15% do total das remooerações ou retribuições pa
gas ou crediti!.das a segurados empresários, traba
lhadores autônomos, avulsos e demais pessoas fí
sicas, pelos serviços que pres1am sem vínculo em
pregalício. Da mesma forma, incidiriam"15% Sobre o 
total das iR1)011ãncias pagas, dislnbuídas ou credita
das pelas cooperativas a seus cooperados, a tilulo 
de remuneração ou retribuiçim pelos serviços que 
esses prestem a pessoas jurídicas, por intennédio 
daquelas. 

Urna alíquota adicional de 2,5%, incidente so
bre essa mesma base, seria recolhida pelos bancos 
comerciais, bancos de investimento, banCOS de de-
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senvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investirríento, sociedades de 
crédito imobiflário, sociedades corretoras, disbibui
doras de títulos e valores mobiUãrios. empresas de 
arrendamento men:antil, empresas de seguros priva
dos e de capitalização, agentes autOnomos de segu- · 
ros privados e de crédifo e entidades de previdência 
privada abertas e fechadas. 

A critério das própriaS e"""'"esas e pessoas ju
rídicas, inclusive cooperativas, a contribuiçãO) pode
ria ser calculada diferentemente quando se referisse 
a pagamentos a trabalhadores aufõnomos. Isso por
que, nesse caso, haveria a possibõKiade de contri
buir, não da forma acima mencionada, mas com 
20% do salário-base de uma das classes definidas 
para a contribuição a cargo do próprio segurado, 
sendo a classe deRnida em função ~ nível de con
triblição do autõnomo. Nessa hipótese, a contribui
ção estaria limitada, a1ualmente, a um mínimo de 
R$20,00 (20% do salário mínimo) e a um máximo de 
R$1 66,53, enquanto que, quando calculada como 
15% do efetivamente pago ao autõnomo, não have
ria limites para o montante a ser recolhido. 

O Projeto de Lei da Câmara ri> 124195 deixa 
claro ainda que o INSS arrecadaria essas contribui
ções e que se aplicariam subsiãsariamente as dispo
sições da legislação em vigor, ficando mantidas as 
demais contribuições sociais existentes. Os efaoos 
financeiros dessa Lei Complementar, para cunprir o 
disposto no art 195, § 6', da Constit jção Federal, 
se dariam a partir do dia primeiro do mês seguinte 
ao nonagésimo dia de sua publicação. 

Dentro do prazo regimental, o ilustre Senador 
Freitas Neto apresentou uma einenda com vistas a 
isentar dessas contnõuições as operações das em
presas que utilizam os serviços de profissionais ar 
tônomos, por força da Lei n!! 4.594/64 e do Decrelo
Lei ri> 73/66. 

É importante explicilar que o Projeto de Lei da 
Câmara n!! 124, de 1995, alterou subslancialmenle 
vários pontos fundamen!ais da proposição original 
do Poder Executivo, devendo-se ressaltar principal
mente que: 

a) a alíquota básica de contribuição foi reduzi
da, na Câmara dos Deputados, de 20% para 15%; 

b) originalmente, as cooperativas de créditos 
também deveriam contribuir com o adicional de 
2,5%; e 

c) inexistia, na proposta do Executivo, a alter
nativa de contribuir sóbre o salário-base d..lS classes 
de contribuição dos segurados autónomos. 

É o rela1ório. 

li-Voto 
O Projeto de Lei Colfll(ementar ri> 09, de 1995, 

foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara 
dos Deputados em..março de 1995. Durante cerca 
de oifo meses tramitou naquela Casa, onde foi am
Plamente negociado com representantes da socie
dade civil e do Poder Executivo. 

O Substitutivo aprovado na Câmara foi Rdo no 
Plenário do Senado Federal em 09 de novermro de 
1995, tendo sido encaminhado para as Comissões 
de Assunlos Econõmícos e de Assuntns Sociais. Em 
face da aprovação do requerimento, do nobre Sena
dor Edison Lobão e outros líderes", para que a maté
ria tramitasse em regime de urgência, estamos apre
sentando este Parecer de Plenário, pela Comissão 
de Assuntns Sociais. 

A contribúção das empresas sobre o total 
pago a empresários e trabalhadores autónomos e 
avulsos já existe na legisll!Ç'ão previdenciária brasi
leira desde a década de 60. No entanto, recente
mente, o SupremO Tnbunal Federal entendeu que 
era inconstitucional a sua cobrança com base na Lei 
n!! 7.7ff7189 e na Lei n!! 8.212191, por estar expr~ 
no art. 195 da Carta Magna que poderiam ser <:ria
das apenas por Lei Complementar outras conlilru
ções além das ali especfficadas no caso das empre
sas, foram explicitadas as inciclenles sobre a folha 
de salários, o faluramento .. e o lucro. 

Diante dessa decisão do S~emo, .o Poder 
Executivo encaminhou ao Congresso a proposição 
em questão para que se recuperasse essa fonte de 
recursos para a Seguridade SociaL 

Das alteraçõt.s introduzidas pela Câmara dos 
Deputados, algumas apenas aprimoram a 1écnica le
gislativa, sanando algumas impropriedades e dando 
maior precisão ao texto original. No en:anto, a redu
ção da aliquota de contriblição e a definição de uma 
contribuição alternativa muito menor devem levar a 
uma arrecadação bastante inferior ao que se po
deria obter sem essas inovações. Dada a conheci
da carência de recursos da Seguridade Social, é 
discutível se deveriam ser introduzidas essas mu
danças. 

Não obs1ante, tendo em vista a urgência para 
que se aprove essa matéria e a intensa negOCiação 
que houve na Câmara dos Deputados, julgamos 
mais adequado manter o texto an aprovado. 

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara ri> 124, de 1995, e 
con1Jários à Emenda ri> 01 , apresentada pelo insigne 
Senador Freitas Neto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 



418 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

O SR. PRESIDEI\'"!'E . ..c "é Samey) - O pare
cer conclui favoravelmente ao , . ">ie!D e é contrát.:: 
às ~ oferecidas pelos ·'ladores Freitas 
Ne!D e Eduardo St(llicy. 

Concluída a fase de instrução. . .samos à ãs-
cussão do projeto e das emendas, e; no único. 

A Presidência esclarece ao Pie ' que até o 
término da discussão poderão ser ofe'" ;. :!as emen-
das ao proje!D. ~ * 

Em disetiSSão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

áJSCussão. 
Em vota;:ão o r:rojeiD, sem prejlizo das emendas. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Eduard9 S~icy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gos
taria de ressaltar que, no que diz respeito às coope
rativas de tlabalho, permanece o art 22-, no parecer 
que dei. Ou seja: 

• A cargo das cooperativas de trabalho, 
no valor de 15% do total das importâncias 
pagas, distribuídas ou crediladas a seus 
cooperados, a titiJo de remuneração ou re
tribuição pelos serviços que prestem a pes
soas juríãK:aS por intermédio delas. • 

Portanto, no parecer que apresentei, para as 
cooperativas de trabalho, hã uma alíquota.de 15%, 
diferente da de 20% para as demais. 

Era isso o que eu goslaria de ter esclarecido. 
O SR. PRESIDENlE (José Samey)- O Plenário 

estã devidamente esclarecido que o parecer do Sena
dor Eduardo St.plk:y e o do Seralor Valmir ~ 
sãJ favoráveis ao pmjelo, sendo que o do Senador 
Eduardo S~icy. além de conlrãrio à emenda do Se
nador Freilas Ne!D, apresentou três owas emendas. 
Jã o parecer do Senador Valmir Carqlelo é favorável ill 
Pmjelo e contrãrio às quatro emendas apresent00as. 

Vamos votar o proje!D, na sua in.tegralidade, 
corno chegou da Câmara dos Deputados. 

A Presidência esclarece ao Plenãrio que, na 
forma do art 288, inciso III, letra "a", do Regimenlo 
Interno, a matéria, para ser aprovada, depende de 
uma votação da maioria absoluta metade mais um 
da composição da casa. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares e peço àqueies que ainda não registraram o 
seu comparecimenlo que o façam, uma vez que va
mos desligar o computador para procedermos à vo
tação. 

Se todos os Srs. Senadores jã digitaram as 
· suas presenças, vamos desligar o painel para proce

dermos à votação norrinal. (Pausa.) 
Presentes na Casa 69 Srs. Senadores. 
Os Srs. Senadores jã podem votar, sem prejuí

zo das emendas, que votaremos em seguida 
. O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 

Presidente, o PTB encarrinha favoravelmente. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, a Liderança do PMDB recomenda a 
aprovação do projeto. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
sidente, a Liderança do PFL recomenda a aprova
ção do projeto. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim". 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG) -Sr. Presi
dente, a Liderança do PDT também vota favoravel-
mente ao projeto. . 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) -Sr. 
Presidente, a Liderança do PSB também recomenda 
o voto "sim". _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Aderrir Andrade - Antonio carios Magalhães -

AntOnio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Bello 
Parga- Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Wison - Casildo Maldaner ..:. 
Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Erru1ia Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin- Aaviano Melo- Freitas Neto- Geraldo Melo 
- Gilvan Borges - GLilherme Palmeira - Hugo Na
poleão - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José AI
,~- José Roberlo Arruda- José Eduardo Outra -
~osé Fogaça - José lgnãcio - Jtlio Campos - Júnia 
Marise - Lauro Campos - Leornar QLintanilha -
Levy Dias - Lucidio Potella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - LUz Alberto de Oliveira - Marina Silva 
- Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero 
Jucã - Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir Carrpelo
Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra=
da a votação, vamos proceder à apuração. 

Votaram SIM 61 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
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Total: 61 wtos. 
A matéria foi aprovada. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden

te, peço que considere o meu \lOto "sim." por nao es
tar no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José SameYl- A Ala re
gistrará o voto "sim" do Sénador Epilacio Gafeleira. 

O SR. CARLOS PA TRocfNJO Sr. Presidente, 
gostaria também de decL:irar o meu voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) A Ata re
gistrará o voto do Senador Carlos Patrocfrio, favorá
vel ao projeto. 

Vamos proceder à votação, em globo, elas 
emendas com parecer con!Jário. 

Os Srs. Senadores que aprovarem as .emendas 
votarão "sim"; os que as reasarem w1arao "niio". 

O SR. VALMIR CAMPELO (f'TB-DF) - Sr. 
· Presidente, o PTB recomenda à sua Bimcada que 
vote "não" ii aprovação elas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Sena:lores que observem os painéis de digita
ção, Lma vez que eslá ocorrendo erto no corqx.tador. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, o PSDB recomenda o \lOto "não". 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 

Presidente, a Liderança do PMDB recomenda a re
jeição das emendas, considerando que a redação 
enviada pela Câmara dos Deputados, alterando o 
projeto do Exectllivo. é mais que conveniente. 

A recomerldação é a rejeição elas emendas. 
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PI)- Sr. Pre

sidente, o PFL também recomenda o wto "não", ten
do em vista que o projeto, cornó veio da Câmara dos 
Deputados, resultou de um amplo consenso entre 
todos os partidos, presidido, no caso, pelo Presiden
te daquela Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador 
Elcio Alvares, como Uder do Governo. . 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presi
dente, como Uder.do Governo, quero esclarecer que 
o texto que veio da Câmara dos Deputados e que 
teve o acordo presiãldo pelo Presidente Luis Eduar
do Magalhães resultou do consenso da maioria dos 
partidos da Câmara, principalmente daqueles que 
são a base de sustemaçao do Governo.· 

Desta maneira, com a anuência do Governo, o 
texto da camara é considera:lo inteirame~lte adequado 
à matéria, e também nos prlliUlCiamos favoravelmen
te a:> texto da Gamara. rejeitadas as emendas. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para encaminhar. 

. O SR. PRESIDENTE (José 5amey)- Concedo 
a palavra a V. Ex" 

A SRA. JÚNIA MARIS"'E (PDT -MG. Para enca
minhar.) - Sr. P~ já ouvimos nUtos deba
tes, em \lOtações no ano passado, sobre a questao 
de projetas que são volados na Câmara e chegam 
ao Senado, c:oloc:anQo-se esta casa apenas na posi
ção de carimbadora do que é votado na Câmara dos 
Depl twlos. Estamos. inclusive, distorcen;lo a pn5pria 
fina&dade do Senado Federal como Casa revisora. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senado
ra Júnia Marise, a Mesa pede a sua colaboração, 
pois nesta fase é apenas pennilida a indicação às 
bancadas de como devem votar. 

A SRA. JÚNJA MARISE - Sr. Presidente, as 
minhas palavras são para justificar o meu encami
nhamento. Por isso, tenho1mpressão de que é de 
flnlamental iiJl)Ortância analisarmos as emendas e 
discutHas, porque algumas delas, inclusive. aperfei
çoam o projeto. 

Por essa razão, encaminhamos favoravelmen
te à aprovação elas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Qs Srs. 
~~podemw~ · 

Peço aos Srs. Sen;ldores que ocupem seus lu-
gares. . 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 
Presidente, o PSB votaJá."sim" às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
vota o Uder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT..SP) - Sr. 
Presidente, no meu parecer, encaminhei favoravel
mente as três primeiras emendas e conllariamente a 
quarta emenda. 

Não sei como a Mesa vai resolver o problema. 
O meu voto valerá 314 "sim" e 114 "não". Mas não 
está previsto no Regimento tal voto elelrOnico. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz. 
mente, Senador Eduardo ~. v. &a nao pediu 
que a emenda fosse votada c:lestacadarnOO de 
maneira que temos de fazer Lma votação em globo. 
Se V. &a tivesse pedido a votação destacada, teria 
a oportunidade de separar 114 do seu voto dos votos 
que vão ser proferidos por este Plenário. 

A Mesa soficita aos Srs. Senadores que ocu-
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à \lOtação.) 

VOTAM SIM OS SRS SENADORES: 
Ademir Andrade- Benedita da Silva- Eduardo 

S~- Humberto Lu::ena- José Eduardo Outra
Júnia Marise - Lauro Campos- Leomar Ouintanilha 
- Marina Silva. 
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VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos 

Valadares- Arlindo Porto- Artur da Tãvola- Bello 
P.arga - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos 
Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge- Élcio Alvares- Em ma Fernandes
Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin - Flaviano Melo - Geraldo Melo - Güvan Bor
ges - Guühenne Palmeira - Hugo Napoleão - lris 
Rezende - Jader Barbalho -Jefferson Peres -João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Alves -José Ro
berto Arruda - José Fogaça - José lgnacio - Julio 
Campos - Levy Dias - Lucidio Portela -'- Lucia AI
cantara - Lúdio Coelho - Luiz 'Alberto de Oliveira -
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon- Ramez Tebet- Roberto Freira- Roberto 
Requião- Romero Juca- Romeu Tuma- Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo
Waldeck Omelas. 

ABSTt=MsE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Freitas Neto- Sebastião Rocha 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) '-Votaram 
Siin 9 Srs. Senadores e Não 55. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 66 votos. 
As emendas foram rejeitadas. 
O projeto vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W-124, DE 1995-COMPLEMENTAR 

(W-"9195- Complementar, na casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Institui fonte de custeio para a ma
nutençao da Seguridade Social, na fonna 
do § 42 do art 195 da Constitulçao Fede
ral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Para a manulenção da Seg...-idade Social, 

ficam instiltídas as seguintes contrhições sociais: 
I - a cargo das empresas e pessoas juriãK:aS, 

inclusive cooperativas, no valor de quinze por cento 
do total das remunerações ou retribuições por elas 
pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos ser
viços que lhes prestem, sem vinculo empregaticio, 
os segurados empresários, trabalhadores autOno
mos, avulsos e demais pessoas físicas; e 

11 -a cargo das cooperativas de trabalho, no 
valor de quinze por cento do total das importâncias 

pagas, distribuielas ou creditadas a seús cooperados, a 
titUo de reiTUleração oo relriluição pelos serviços· 
que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas. 

Art. 22 No caso de bancos comerciais, bancos de 
investimeni:>, bancos de desenvolvimento, caixas eco
nômicas, sociedades de crécfdo, financiamento e in
vestimento, sociedades de crécflfO·imobiüário, socieda
des corretoras, distribúdoras de tittios e valores mobi
fiários, empresas de arrendamento mercantil, 8111lf"e
sas de seguros privados e de capitalização, agentes 
at10nomos de seguros privados e dei crédilo e enfida
des de previdência privada abertas e fechadas, é devi
da a contribtição acfJCional de 2,5% (dois e meio por 
cento) sobre as bases de cálculo definidas no art. 1" 

Art ~ Quando as contribuições previstas nos 
arts. 1" e 2" se referirem a pagamento a autônomo 
que esteja contribuindo em classe de salâ(io-base 
sobre '!I qual incida aliquota máxima, o responsável 
pelos recolhimentos poderá optar pela contribuição 
definida nos artigos citados, ou por efetuar o paga
mento de vinte por cento do salári<Hlase da classe 
em que o autOnomo estiver enquadrado. • 

§ 1" Na hipótese de o aulõnomo estar dispen
sado do recolhimeto de contribuição sobre salário
base, considerar-se-á, para fins deste artigQ, o salá
rio-base da classe inicial. 

§ 22 Na hipótese de o autônomo estar contri
buindo em uma das três prirrairas classes de salá
ri<Hlase, a contribuição corresponderá a 20% (vinte 
por cento) do salário-base da classe 4. 

Art 4" As contribuições a que se refere esta lei 
coi"Jl)lernentar serão arrecadadas pelo Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS) e estarão sujeitas às 
mesmas condi~. prazos, sanções e privilégios, 
inclusive no que se refere à cobrança judicial, constan
tes das normas gerais ou especiais pertinentes às de
mais COf1trixjções arrecadadas por essa entidade. 

Art. 52 Para os fins do disposto nesta lei com
plementar, aplicam-se subsidiariamente os dispositi
vos da Lei l'f'1. 8.212, de 24 de julho de 1991, com 
suas alterações posteriores, inclusive as penalida
des por seu descumprimento. 

Art. 62- Ficam mantidas as demais contribuições 
sociais previstas na legislação em vigor. 

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará esla 
lei complementar no prazo de 60 dias a contar de 
sua plillicação. 

Art 52 Esta lei complementar entra em vigor ria 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
do dia primeiro do mês SElQUinte ao nonagésimo dia 
daquela publicação. 

Art. 9" Revogam-se as diposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José 8amey) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~140,0E1995 

(Em regime clã urgência, nos termos do 
Requerimento 1'1215, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Gamara n2 140, de 1995 (n2 
1.353195, na Qj,9a de origem), de iniciativa 
do Presidenle da República, que dispõe so
bre o desmerroramenlo e a reorganização 
da carreira Policial Civil do Dislrilo Federal, 
fixa remuneração de seus membros e dá. ou
tras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n2 3, de 1996, 
da Comissão 

- de Constiluiçao, JU$11Ça e Cidada
nia, com emenda de reclação que ap1 es e 11ou. 

A PreSidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da cisclssão 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCIISSão. 
Sobre a mesa emendas que serão &das pelo 

Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

· São lidas as seguintes: 

EMENDA N"-2- PLEN 

Dê-se ao arl 1" do projeto em epígrafe a se
guinte redação: 

Art 1" A Can1eira-Policial Civil do Dislri
to Federal, criada pelo Decrelo-Lei n2 2.266, 
de 12 de março de 1985, fica desmentlrada 
em Carreira de Delegado de Polfcia do Dis-· 
trito Federal e Garreiras de Agente de Poli
cia, Perito Mécic:o-Legista Perib Crininal, Pa
piloscopii;ta Policial e Agente Penilenciârio. 

Justifiçaçllo 

O projeto es1ru1ura urna Carreira Policial Civil 
do Dislrito Fedéral que é cornposla por cargos dife
renciados, quando, o conceiiD adminislrcilivo de car
reira refere-se a urna unidade do quadro· de pessoal 
cornposla por cargos de idêntica natureza de a1ribui
ções e nível de corqllexidade. Assim, com !!feito, a 
cada um dos cargos deve corresponder uma carreira 
especifica, e, corno tal, deve ser estruturado o qua
dro da Polícia Civil do Distrito Federal. Somente as
sim pode atender-se a decísão do Sq:lremo Tribunal 
FEj!deral, proferida na ADI n'?-245-7, RJ cilada na Ex-

posiçao de Motivos como ensejadora da sepamçao 
da Carreira de Delegado, para CUJl1)limenfD do eis
posto no arl241 da Constituição FederaL 

Sala das RE!IIliões, 18 de janeiro de.1996. -
Lauro campos. 

EMENDA N"-3- PLEN 

AIJere.se, no arl 7" do projeto de lei em epigra
fe, as expressões Gratificação de Atividade Policial e 
Gratificação de Atividacle de Risco para Gratificação 
de Função Policial e lndenização de Risco de Ylda. 
respeclivanlente. 

Justificaçao 

As denoninações proposlas para as referi
das vantagens pennitem a interpretação de qoo 
estão sendo criadas vantagens de idêntica nature
za às já existentes; por exemplo, quando são cria
das as Gratificações de Atividade Policial e de Ali
viciada de Risco,' a serem pagas cumulativamente 
com a Gratificação de Atividade, instilulda ~ Lei 
Delegada n" 13/92, em smstituição à Gratiticãçao 
de Operàções Especiais, então devida. Nesse 
caso, melhor seria que as referidas vantageni; ti
vesse denoninaçOes específicas, evitandcHe, · de
sarle, contenciosos, ante. o cisposto no arl 37, inct
so XIV da Constituição, que veda a a::mUaçêo de 
ac~éscimos pecuniários sob o mesmo tí!Uo ou idên
tico fundamento. 

Nesse sentido, melhor seria que tais vantagens 
fossem denominadas Gratilicaçao de Função Poli
cial e lndenização de Risco de Ylda. respec:tivamen
te, o que afaslaria o problema apontado. 

Sala das Reuniões 18 de janeiro de 1996. -
Lauro campos. . 

EMENDA N"-4-PLEN 

~o parágr.OO único do arl 92 do pro
jeto em epígrafe. 

Justific:açllo 

O ãiSposilivo em referência é manifestamente 
inconslitucional, por Ífllllícar em Violação à garantia· 
ftmdamental de provocação do Poder Judiciário, nos· 
tem10S do arl s<>, inciso XXXV da Conslitúçao. 
Deve, por isso, ser expungido do texto legal. 

Sala das Reuniões, 18 de janeiro de 1996. -
Lauro campos. 
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EMENDA N2 5-f:LEN 

Suprima-se, no art · 14 do projeto em epigrafe, 
a expressão o art. 49. da Lei n<>. 7.702, de 21 de de
zembro de 1988. 

Justificaçao 

O art 49. da Lei nº- 7.702, de 21 de dezembro 
de 1988, assegura a isonomia de vencimentos e 
vantagens entre os integrantes das carreiras regidas 
pela Lei nº- 4.878, de 3 de dezembro de 1965 (regi
me jurídico peru iar aos funcionários policiais civis 
da União e do Distrito Federal). 

Como se sabe, tanto a PÔifcia Federal como 
a Polícia Civil do Distrito Federal constituem des· 
dobramentos do Departamento Federal de Segu
rança Pública. Há um acúmulo histórico de sim
biose entre ambas as instituições, o que, não 
obstante ulterior segmentação do mencionado 
departamento, para fins administrativos, sempre 
justificou o tratamento isonõmico entre os servido
res desses dois órgãos. Essa complementariedade 
decorre da necessidade de um monitoramento co
mum do poder de polícia, no âmbito territorial do 
Distrito Federal. Afinal, impõe-se uma coordena
ção entre os órgãos policiais na sede dos Poderes 
da União, para garantia da estabilidade institucio
nal, que pressupõe a irrestrita observância da or
dem pública e da paz social. 

Por isso a Constituição da República não ou
torgou ao Distrito Federal, diferentemente dos Esta
dos Federados, a competência para organizar e 
manter as polícias civil e militar e o corpo de bom
beiros do Distrito Federal (ar!. 21, XIV, Cf). 

Por esses motivos advogamos a manutenção 
do dispositivo legal que assegura a eqliparação entre 
os servidores da Polícia Civil e da Polícia Federal. 

Sala das Reuniões, 18 de janeiro de 1996.
Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -:Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma para pro.. 
ferir parecer sobre as emendas apresentadas em 
plenário, em substituição à Comissão de Conslitui
ção, Justiça e Cidadania 

O SR. ROMEU TUMA (PSL..SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s e Srs. Senadores, a primeira emenda do 'Sena
dor Laura Gampos muda a redação do art. 12 do 
Projeto do Governo. A emenda pede o desmembra
mento das carreiras policiais em seis carreiras poli-

ciais. A ·idéia que se tem, em matéria de polícia, é 
que elas sejam estruturada§ em carreira única._ 

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 
sua Secretaria, foi obrigada a se dividir em duas car
reiras, por imposição de decisões judiciais. Acredito 
que, em futuro próximo, deverão, de qualquer forma, 
estruturá-la em carreira única. Portanto, somos pela 
rejeição dessa primeira emenda 

A outra emenda é também do ilustre Senador 
Lauro Campos, alterando o art 72 do Projeto de Lei 
em epígrafe, mudando as expressões que compõem 
a estrutura básica dos vencimentos. Acreditamos 
que, se realmente forem alteradas as denominações 
constantes do Projeto original, ele será desfigurado 
e se descaracterizará como se formou o bolo de 
vencimentos dos funcionários da Polícia Civil Qc> Dis
trito Federal. Portanto, somos pela rejeição da 
émenda 

A outra emenda suprime o parágrafo único do 
art. 92, que é o da opção. Acreditamos que essa ma
téria do art. 92 é discutível, mas resolvemos não 
aceitar emendas, em razão da própria dificuldade na 
fonnação das tabelas de vencimentos das polícias, irr 
dividuais ou coletivas, por várias decisões da Justiça. 

O que se propõe, no Projeto original, é se criar 
uma base de vencimentos, e os policiais ficarão com 
opção de aceitar ou não esse Projeto, ficando com 
os vencimentos anteriores. Por ser opcional, eles 
poderão decidir o que será melhor para eles. Portan
to, somos pela rejeição da presente emenda 

A última emenda, também do ilustre Senador 
Laura Campos, diz respeito a suprimir--se, da citação 
dos decretos que formaram o presente Projeto su
pressão do Decreto n<>. 7.702, que vinculava os ven
c!mentos da Polícia do Distrito Federal à Polícia Fe-
deral. Segundo o ~ o próprio Secretário de Segu
rança nos trouxe ao conhecimento, o Governador 
fará um Projeto de Lei que poderá compensar qual
quer diferença salarial que advir dos dois projet>s. Por
tanto, também somos pela rejeição dessa emenda 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarrrey) - O pare-
cer do Senador Romeu Tuma é contrário às emen
das oferecidas em plenário. 

Vamos proceder à votação do projet>, sempre
jufzo das emendas, que serão votadas posteriorrrienle. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto sem 
prejlizo das emendas pennáneçan sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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. A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N° 140, DE.I995 

(Nc 1.353/95, Casa de origem) 

OispOe sobre o desmembramento e a 
reorganizaçaG dá carreira Poi"ICial Civil do 
Distrito Federal, fixa remuneraçao de seus 
cargos e dá outras providêncilll5. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" A Carreira Policial Civil do Distrito Fede

ral; criada pelo Decre1o-Lei n9. 2.266, de 12 de março 
de 1985, fica desmembrada em Carreira de Delegado 
de Polícia do Distrito Federal e Carreira de Policia Ci-
vil do Distri1o Federal. 4 

Art 2" A Carreira de Delegado de Pólicia do Dis
trito Federal'é constituída do cargo de Delegado de 
Polícia -· 

Art. 3" A Carreira de Polícia Civil do Distrito 
Federal fica reorganizada nos cargos de Perito Cri
minal, Perito Médico-Legista, Agente de Policia, Es
crivão de Policia, Papiloscopista Policial e Agente 
Penitenciário. 

Art 4~ As atuais classes dos cargos de que trata 
esta lei ficam transformadas nas seguintes: segunda 
classe, primeira classe e classe especial, na forma 
dos Anexos I e 11. 

Art 5" O ingresso nos cargos das Carreiras de 
que trata esta lei far-~ mediante concurso p(blico 
exigido o 3" grau de escolaridade, sempre na segun
da classe, observados os req!JÍSÍlOS previstos na le
gislação pertinente. 

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em 
regulamento, quanto aos requisi1os e condições de 
progressão nos cargos das carreiras. 

· Art. s<> O vencimento básico dos cargos dás 
Carreiras de que trata esta lei é o constante do 
Anexo III e será revisto na mesma data e no mesmo 
percentual aplicado aos servidores públicos civis da 
União. 

Art 7" A remuneração dos cargos das Carreiras 
de que trata esta lei constitui-se de vencimento bási
co, Gratificação de Atividade Po&cial no percentual 
de 170% (cento e setenta por cento), Gratificação de 
Compensação Orgânica no percentual de 170% 
(cento e setenta por cento), Gratificação de Alividade 
de Risco no percentual de 170% (cento e setenta por 
cento) e outras vantagens de caráter pessoal defini
das em lei. 

Parágrafo único. As Gratificações a que alude 
este artigo, assim como a lndenização de Habilitação 
Policial Civil instituída pelo Decreto-lei n9. 2.266, de 
12 de março de 1985, e a Gratificação de Atividade 
de que trata o art 3" da Lei Delegada ~ 13, de 27 de 
agosto de 1992: · 

I - serão calculadas sobre o vencimento básico 
do cargo do·servidor; e 

11- não se incorporam ao vencimento, nem se
rão computadas ou acuruadas para fins de conces
são de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêirtíco fundamento.-

Art. 8" A lndenização de Habilitação Policial 
Civil passa a ser calculada, nas carreiras de que tra
ta esta lei, nos percentuais de 35% (trinta e cinco por 
cento) para os cargos de Delegado de Polícia, Perito 
Criminal e Perito Médico-Legista, e de 15% (qoinze 
por cento) para os cargos de Agente de Polícia, Es· 
crivão de Policiá'. Papiloscopista Poficial e Agente 
Penitenciário. 

Art. 9" O enquadramento nas tabelas de que 
tratam os Anexos l, 11 e III far-se-á mediante reque
rimento do servidor, em caráter irrevogável e irretra
tável. a ser apresentado no prazo de sessenta dias 
contado da data da publicação desta lei. 

Parágrafo único. O requerimento a que alude 
este artigo conterá, obrigatoriamente, expressa re
núr~eia ao interessado relativamente a parcelas re
rruneratórias eventualmente deferidas às Carreiras 
de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Po
licia Civil do Distrito Federal decorrentes de lei, ato 
administrativo ou decisão judicial. 

Art 1 O. A não apresentação do requerimentu 
nas condições previstas no artigo anterior presumirá 
renúncia ao direito ao enquadramenfll nas tabelas de 
que tratam os Anexos l, 11 e III, às gratificações referi
das no caput do art 7" e aos percentuais fixados no 
art &!, desta lei. 

Art 11. O disposto nesta lei aplica-se aos inali
vos e pensionistas de servidores das Carreiras de De· 
legado de Policia Civil do Distr~o Federal ou de Poli· 
cia Civil do Distrito Federal. 
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Arl 12. As carreiras de que trata esta lei são 
consideradas típicas de Estado. 

Arl 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
pLtllicação. 

Arl 14. Revogam-se o Decreto-Leí~o"_l .727, de 

1 O de dezembro de 1979, o Decreto-Lei n<> 2.387, de 
18 de dezembro de 1,987, o arl42da Lei n<> 7.702;de 
21 de dezembro de 1988, o arl'1 5 da Lei n<> 8.1 62, de 
8 de janeiro de 1 991, e o arl 12 da Lei n"821 6, de 13 
de agosto de 1991. 

ANEXO I 

SITU~ÇÂO ANTERIOR S ITU~CAO IIOVA 

~RGO CLASSE P~ORAO CLASSE C~RGO i 
III 

A ,II ESPECIAl. 

I 
.. 

VI 
. 

v 
B IV 

III 

II PRIMEIAA 

I 
Oeleqado de Policia Deleqado de Policia 

c VI 

v 

·Iv 

c III 

II 

I 

v SEGUNDA 

!:v 
o 'III 

II 

I 
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ANEXO II 

StT'JACAo ANTERIOR SITUACAo JfOVA 

CARGOS CUQSE """""" CLASSE CAAGOS 

III 

A. u aPECIAL 

• . I 

VI 

v 
IV 

Pe:tit.o Criminal • UI Per.i. t.o C.rila.1nal 

~.,:>00 Médico•IA9iSU II PIIIMEIRA P•r~=o ~dico-Leqist& 
gene c de PGl ici• I Aqenee d• folie~• 

E.scz:l. vl.o de Policia c VI &3C~l.vAo da Polic:i& 
Pap~~oscopl.!\U Polical ... v P•p~loscopisea Poll.Ci&l 
~enee Peftl.tencl.â:to Aqenee Penieeacl.•.rl.o 

IV 

c III 

u 
I SEGiJN~ 

v 
IV 

I I> III 

II 

' ' 
I 

ANEXO :I:U 

-
TABELA DE VENCIMENTO 

CARGOS CLASSE VENCIMENTO 

Delegado de Policia ESPECIAL 524,30 
E'eri.eo Cr.inú.nal PRIMEIRA 445,66 
Perito Médico-Legista SEGUNDA 

378,81 

l.z-gente de Policia ESPECIAL 309,93 
Escrivão de Polícia PRIMEIRA 254,14. 
Papiloscopista Policial SEGUNDA 

210,94 
~gen~e Penieenciàrio 

. i 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vola
. ção a emenda de redação oferecida pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania ao projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA DE REDAÇÂO W 1-CC.. 

Dê-se ao parágrafo único do art. 72 do "''-C n" 
140, de 1995, a seguinte redação: 

"Parágrafo único. As Gratificações · a 
que alude este artigo, bem assim a lndeni
zação de Habilitação Policial Civil, instituída 
pelo Decrelo-Jei n" 2.266, de 1985; e a Grati
ficação de Atividade de que ffala.o art. 3'!- da 
Lei _Delegada n2 13, de 27 de agosto de 
1992, que integram, igualmente, a remune
ração dos cargos das Carreiras da Polícia 
Civl1 do Disbito Federal: 

. I - serão calculadas sobre o vencimen
to básico do cargo do setVidor; e 

11 - não se incorporam ao vencimento, 
nem serão computadas ou acumuladas para 
fins de concessão de acréscimos Lfteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento•. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
em globo das emendas oferecidas no plenário com 
parecer contxário de amria do Senador l.aLrn Garrpos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vo1ação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra a V. Exi'. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr!ls e Srs. Senadores, registro apenas que 
trata esse projeto de um assunto da maior irnportan
cia para a Capilal do País. Trat&se, na verdade, de 
resolver um problema de ordem legal gravíssimo 
que tem ill1ledido o Governo Federal de fazer as 
transferências regulamentares e constitucionais para 
o pagamento da Polícia Civil do Disbito Federal. 

Acompanhei, como Parlamentar de Brasília, as 
negociações entre o Governo do Distrito Federal e o 
Governo Federal com o objetivo de buscar um proje
to de lei consensual que pudesse pôr fim a essas 
discussões legais que impediram, ao longo dos últi
mos meses do ano passado, o rotineiro repasse de 
recursos. Embora no mérito desejasse apoiar a 
emenda do Senador Lauro Gampos, que repõe a 
isonomia in totum, neste instante, prefiro accmpa-

nhar o Relator, pelo fato de que qualquer outra alter
nativa faria com que esse projeto retornasse à Câ
mara dos Deputados e o pagamento dos policiais ci
vis do Distrilo Fqal pudesse ser questionado em 
nível legal, ficando, portarto, dtNidoso esse repasse. 

Mais do que isso, policiais concursados e trei
nados para a Polícia Civil do Distrito Federal não pu
deram ainda ingressar na carreira, fazendo grande 
falia à segurança p(tllica na Gapital do País, que 
es1á atravessando um momento grave. 

Por essas questões,· prefiro acompanhar o Re
lator, ficando, obviamente, a possibilidade de que, 
no futuro, através do Poder Legislativo local, por ini
ciativa do Governo local ou até no Congresso Nacio
ilal, se recomponha in totum a isonomia desejada. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Comuni
co ao Plenário que es1amos encaminhando a vota
ção das emendas com parecer contrário. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Çampe-
lo, para encaminhar a vo1ação das emendas.· · 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de endossar a exposição do 
ilustre Senador José Roberto Arruda, pois comun
go da opinião de S. Exi'. E 1arnbém para trazer 
tranquilidade aos ellCaJ'!linhamentos de vo1ação, 
porque o Secretário de Segurança Pública do Dis
trito Federal se encontra presente e já há um com
promisso da parte de S. sa., através do Governo 
do Distrito Federal, de mandar um projeto à Cãrna- · 
ra Legislativa, exatamente criando essa isonomia, 
tornando essa providência. 

Por isso, es1amos vo1ando contra essas emen
das. Não queremos prejudcar toda 001a classe, seg- · 
mento de grande importância para o Distrilo Federal, 
a segurança p(tllica. 

Contrário, portanto; às emendas, Sr. Presiden
te, neste momento. 

A SRA. JÚNJA MARISE -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra à Senadora Júnia Marise, para enca
minhar. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, 
Sr% e Sts. Senadores, nós discutimos o assunto, 
agora há pouco, com o Uder do Partido dos T raba
lhadores e autor das emendas, Senador Laura Cam
pos, e também obtivemos as mesmas informações. 
Errilora a aprovação dessas emendas, no mérito, e 
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as inlenç6es do autor das emendas sejam exala
mente no sentido de aperfeic;x>ar o projelo e melho-
181' as concfiÇI'les dos tmbalhadoles da área da Polí
cia Civil, n6s queremos também manifestar a nossa 
posição contrária à aprovaçao dessas emendas. É 
por isso que encaminhamos, em nome da Uderança 
do PDT, conlrariarnenls à aprovação dessas emen
das apresentadas. 

ConVersando, exaqneme como disse. com o 
próprio autor das emendas, que taiTbém está sensí
vel a kldas as quesiOSs levantadas até mesmo pelos 
p!6prios fmcionários da Policia Civil, n6s enlende
mos que a aprovação dessas emendas vai a::arre
tar-lhes grandes prejuízos. 

Por isso, estamos encaminhando também con
trariamente à ~o das emendas, embora, no 
mérito, louvemos a iniciativa do -6enador L.auro 

.Campos. . 

A SRA. EMIUA FERNANDES -Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra à Senadora Emilia Fernandes. para enca
minhar a votação. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presi
dente. Srls e Srs. Senadores, eu já vo1si favoravel
mente ao projeto. Com relaçao às emendas apre
sentadas, lalrbém tivemos oporblidade de fazer 
tm amplo debate com a categoria em oi.Uas oportu
nidades. inclusive hoje, no plenário desta casa. 

TIVemos o prnzer e a satisfação de conversar 
com o Secre1ário de Seg...ança do DisbilD Federal, 
General GBberto Serra, que fiOS manifestou sua 
preocupação a respeito. Nós estaremos acompa
nhando a votação atentamante. mas queremos dei
xar registrada nos Anais desta Casa uma ~ 
ção que nos toca profundamente neste momento. 

Temos a maior consideração pela calegoria 
dos policiais, sejam eles federais, civis, do Distrito 
Federal ou dos respectivos estados deste país. Co
locamos sempre esse compromisso, essa responsa
bilidade e essa atenção especial que deferimos a 
essa categoria não apenas pelo reconhecimento do 
trabalho necessário e importante, mas até pelo posí
cionamento desvirtuado em relação à categoria que, 
algumas vezes, os próprios meios de comunicação, 
espelhados na má conduta, na ação negativa de ar. 
guns, passa ou tenta, pelo menos, passar para a ca
tegoria corno 1.1'11 todo. Um país que não preserva os 
seus servidores p(illicos, em especial os da segu
rança p(blica, aqueles que têm que ser o exemplo 
ou, pelo menos, o respaldo de todo o cidadão, seja 

ele pequeno, pobre ou de condiçOes, está colocando 
em risco a segurança de toda Lma população. Por
tanto, queremos deixar aqti registrado o reconheci
rnemo que temos com essa categoria. 

Mas estamos·~. sim Sabemos das 
origens da Polícia CiVIl do Dislrito Federal, que se 
desrnerrilrou da Policia Fedelal. Por oulro lado, sa
bemos do alto grau de qualificação dos membros 
dessa categoria. Saberoos da responsabilidade re
dobrada que, inclusive, essa categoria tem até pelas 
características especificas da Capital do Brasil, que 
concenlra organismos internacionais, nacionais, rep
resentantes. parlamentares, o próprio Presidente da 
Rep(Jblica e sabemos que eles são colaboradores 
expressivos, inclusive no combale à droga. ao tráfi. 
CO, enfim, exercendo alividades atinentes à Polícia 
Federal. 

Enlao, pre<IQ4)&ilOS profundamente rejeitar
mos uma emenda que estava garantida na própria 
Constibãção. que era a isonomia da Polícia Civil do 
Distrito Federal com a Polícia Federal. Queremos 
crer que os prejuízos que-advirão dessa inedida se
rão reconsiderados inclusive pelo próprio Governa
dor do Distrito Federal, que terá que assumir ._posí
ção de repor as perdas salariais que alguns da Polí-
cia Civil telão. , . 

_·Pol1anto, fica regisllada a nossa ~o 
no rnomerm em que~ revogando a isonomia 
que existia e que foi construída pelos Constituintes 
em 1988. 

Ml.ito obrigada. (Palmas!). 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi

dência adverte que as galerias não podem se mani
festar. . 

Et!J-votação. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDE.NTE (José Samey)- Concedo 

a palavra a V. Exll. para encanãnhar. 
O SR. EDUARiio ·sUPUCY (PT-SP. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr'ls e Srs. Senadores, o art 21 diz que compete à 
União organizar e manter a Policia Federal, Polícia 
Rodoviária e Ferroviâria federais, bem corno a Polí
cia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros Miitar do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

Em vil1ude desse dispositivo constitucional, 
muitos aqui se preocuparam com a questão relativa 
à definição da isonomia, pois entendem que ela 
deve ser objeto de lei aprovada pelo Congresso Na
cional e não pela Câmara Legislativa Essa, a razão 
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de 3!iresen!armOS a emenda que o Senador Lauro 
Campos assinou. · 

Sr. Presidente, estamos diante de um dilema 
O Governador do Distrito Federal, Cristovam Suar
que, assim como o Secretário de Segurança. Gnber
to Serra, explicaram-nos por que seria importante 
definir essa situação o mais rapicl.amente possível. 
Para isso, o ideal seria que o Senado mantivesse o 
projeto tal qUal veio da Câmara dQs Deputados. 

OI.Nimos também as ponderações das entida
des representativas da Polícia Civtl, que alegaram 
seria importante definir isso claramente, até porque 
está determinado na ConstittiÇão o que acabQ de . 
aqui registrar. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com
preendemos as razões do Governador, bem como 
as razões dos membros da Bancada 'Do Distrito Fe
deral no Senado. Ouvimos com atençaci, além do 
Senador Lauio Campos, os Senadores José Rober
to Arruda e Valmir Campelo. Por conhecer de ante
mão e compreender o parecer do Senador Romeu 
Tuma, apresentamos essa emenda para que o Se
nado discutisse o assunto, e, dessa forma, atendês
semos à solicitação de todos os que trabalham na 
PolíCia Civn do Dis\rfto Federal 

Sabemos que a decisão que o Senado es1á 
prestes a tomar não irá atender aos anseios dos que 
es1ão nesse órgão e que gostariam de ver a isono
mia assegurada. Por essa razão, apresentei emenda 
no mesmo sentido ao projeto da Polícia Federal, que 
examinaremos a seguir. · 

São essas as explicações que consideramos 
importantes e que, em nome do PT, .queríamos re-
gistrar. • 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney)- Concedo 
a palavra ao Senador Romeu Tuma, como Relator, 
para oferecer explicações ao Plenário. 

O SR. ROMEU TUMA {PSL..SP. Para esclare
cimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ouvi, com atenção, a manifes1ação 
da Senadora Emília Fernandes que, como eu, co
nhece as agruras do policial. Como eu, todos os Se
nadores vêem a Polícia com bons olhos e sabem 
que para funcionar bem e)a preCisa de qualificação, 
bons meios para trabalhar e um salãrio jiJSiO. Os es
tados, infelizmente, não têm correspondido a essa 
expectativa, e a própria sociedade hoje pressiona 
nesse sentido. _ 

Vi-me obrigado a rejeilar as propostas apre
sentadas e defendidas pela Senadora Emília Fer
nandes, pelo Senador Lauro Campos e pelo Sena
dor Eduardo Suplicy, que se referiu ao art. 21 da 

Constituição Federal, que não fala em isonomia, 
mas sim em manutenção. Quer dizer: o Governo Fe- . 
dera! é obrigado a manter a Polícia Civtl do Distrito 
Federal. Para isSo, co~ o seu orçamento. Foi ele 
que enviou esse projéto à Casa. • 

Sou favorável a um projeto novo que eslabele 
ça uma política nacional de segurança pública .A 
cada discussão dessas, percebemos as dificuldades 
que cada polícia tem para CIJOl)rir bem sua obriga
çã>. Fala-se na Poffcia dos T erm5rios, na Polícia Civn 
do Distri1D Federal. Então, pergtrn:>: por que não criar 
a polícia ú:lica e definir as áreas de ciiCIJ'ISCrição? 

Somos obrigados a rejeitar as emendas para 
não desfigurar o projeto original e não inviabilizar 
sua prorrta sanção pelo Presidénte da República, 
para que o Governo do Distrito Federal possa real
mente receber os recursos e nomear os recém-coo
cursados e, depois, discutir, conforme co~romisSo · 
firmado pelo próprio Secrelário de Segurança. a cor
reção da diferença que poderá surgir entre a Polícia 
Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Jader Barbalho, para encaminhar · 
a votação das emendas de Plenãrio. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação das emendas.) - Sr. Presi
~ente, procurei ficar atento às manifestações dos 
Corqlallheiros Senadores ~da Senadora Emília Fer
nandes a respeito dessa questão. Vejo-me na obri
gação de recomendar à Bancada do PMDB a rejei
ção das emendas. 

Em primeiro lugar, o Senador Romeu Tuma é 
reconhecido nacionalmente como entendido no as
sun1o e, de fato, o é. Por outro lado, as emendas 
apresentadas são do estimado Senador Lauro Cam
pos, representante do Partido dos T rabaltuldores 
nesta Casa Ouvimos os outros ilustres repre
sentantes do Distrito Federal, os Senadores José 
RobertO Arruda e Valmir Campelo, que são contra à 
aprovação das emendas. O Secretário de Seguran
ça Pública, represerrtando os interesses do Governo 
do Distrito Federal, procurou-me para falar sobre 
esse projeto. 

Procurei ouvir atentamente o Líder do PT, o es
timado e querido Senador Eduardo S~icy. para sa
ber exatamente qual seria a orientação que, como a 
Líder, daria. Estamos diante de uma situação pecu
r.ar: o Governo do Distrito Federal, que é do PT, é 
favorável à <i.provação do projeto, ao qual os Sena
dores do PT apresentaram emendas. 

Confesso, Sr. Presidente, que tive dificuldade 
em saber qual a definição do voto do Líder do PT na 
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Casa. o estimado e conceituado Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy -. Posso esclarecer, 
se o Sr. Presidente o pennitir. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, no encaminhamento de votação não cabe 
aparte. 

O SR. JADER BARB.\LHO- Em razão disso, 
Sr. Presidente, apesar de eõnsiderar ponderáveis IO
dos os argumentos aqui apresenlados, de valoriZa
ção dos profissionais da segurança pública do Distri
to Federal, encaminho no sentido de prestigiar o Go
verno do PT em Brasiia. Como, por intermédio do 
seu Secretário de Segurança Pública, o Governo do 
PT em Brasilia pi'OCI.WOu o Líder do PMDB e lhe ás
se que tem interesse na aprovação do projelD sem 
que as emendas sejam consideradas, Sem. nenhuma 
resbição de natureza ideológica nunca fiz patrulha
menro ideológico -. estou pronto, neste momento, 
em nome do PMDB, a recomendar à Bancada que 
ajude o Governo do PT, aprovando o proje1D que 
veio da Câmara e rejeitando, por mais que possa 
parecer contraditório, as emendas apresentadas 
pelo ilustre representante do PT, Senador Laura 
Campos. 

Encaminho o vo10 no sentido da rejeição das 
emendas, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votação 
em globo das emendas. 

Peço a atenção do Plenário: os Srs. Senadores 
que aprovam as emendas, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. .-
A matéria vai à Comissão DireiDra para reda

ção final. 
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 

cabe declaração de voiD? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cabe. 

v. EJc.i. poderia fazê-lo por escrito, mas a Mesa aten
de a V. Exª. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para 
declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, a emenda do Senador Lauto Cal!l)OS 
manda suprimir o art 69- do projeto. É manifestamen
te inconstitucional esse artigo, Sr. Presidente. EsiDu 
convencido disso. Trata-se de um artigo que implica 
a renúncia do funcionário a recorrer ao Judiciário em 
defesa dos seus direitos, ferindo um princípio consti
tucional. Embora sabendo que isso implicaria o re
tomo do projeto à Câmaza Federal, alrasando-o, em 
detrimento dos funcionários, a minha consciência ju-

rídica repugna aprovar algo que en1anc1o ferir a 
Constituição. 

Por isso peço que seja registrado nos Anais o 
meu voiD pela ~ da emenda do Senador 
Lauro campos. -

O SR. ROMERO JUCÁ -Sr. Presidente, gos
taria que fosse registrado o meu voiD favorável à 
aprovação das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
regislnuá o V010 de v. Ex'l. . 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final, que será lido pela Sr. 12 Secre1ário em exercí
cio, Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N0-6, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçâo final do Projeto de Lei da 
camara n<> 140, de 1995 (n<> 1.353, de 
1995, na casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenla a redação final 
do Projeto de lei da Câmara fi'> 140, de 1995 (fi'> 
1.353, de 1995, na Casa de Origem), que dispõe so
bre o desmembramento e a reorganização cJa Car
reira Policial Civil do DislritD Federal, fixa ren'ulera
ção de seus cargos e dá outras providências.!· ·· 

Sala de Remiões da Comissão, 18 de janeiro 
de 1996.- José Samey, !?residente- Teotenio ~ 
leia Filho, Rela1Dr - Ernandes Amorim - Júlio 
campos. 

ANEXO AO PARECER NO- 6, DE 1996 

Disp6e sobre o desmembramento e 
a reorganizaçao da Carreira Policial Civil 
do Distrito Federa~ fixa remuneraçao de 
seus cargos e dá outraS providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A Carreira Policial Civil do DistrifD Fede

ral, criada pelo DecreiD-Iei fi'> 2.266, de 12 de rnaJÇO 
de 1985, é desmembrada em Carreira de Delegado 
de Polícia do Distrito Federal e Carreira de Polícia 
Civü do Dis1rito Federal. 

Art 2" ·A Carreira de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal é constituída do cargo de Delegado 
de Polícia 

Art 32. A Carreira de Polícia CivH"do Distrito Fe
deral é reorganizada nos cargos de Perito Criminal, 
PeriiD Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão 
de Polícia, Paplloscopista Policial e Agente Peniten
ciário. 

Art 42 As aluais classes dos cargos de que tra
. ta. esta lei são transformadas nas seguintes: segun-
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da Classe, primeira classe e clasSe especial, na for
ma dos Anexos I e 11. 

Art 5" O ingresso nos cargos das Carreiras de 
que trata esta Lei far-5e-á mediante concti'SO públi
co exigido o 30- grau de escolaridade, sempre na se
gtJ'Ida classe, obseNados os requisitos previstos na 
legislação pertinente. . 

• Parágrafo ímico. O Poder Executivo disporá. 
em regulamento, quanto aos iêquisitos e condições 
de progressão nos cargos das Carreiras. 

Art E)Q. o vencimenb básico dos cagas das car
reiras de qué trata esta Lei é o constantê do Anexo III 
e será revisto na mesma data e no mesmo percen
tual aplicado aos servidores públicos civis da União. 

Art 12 A remuneração dos cargos das carrei
ras de que trata esta Lei conslitui-se4 de vencimenlo 
.básico. Gratificação de Atividade Policial·no percen
tual de 170% (cento e setenta por cento), Gratifica
ção de Compensação Orgânica no percentual de 
170% (cento e setenta por cenlll) e outras vanta
gens de caráter pessoal definidas em lei. 

Parágrafo único. As gratificações a que iiJude 
este artigo, bem assim a lndenização de habilitação 
Policial Civil, instituída pelo Decreto-Lei n2- 2266, de 
12 de março de 1985, e a Gratificação de Atividade 
de que trata o art 30- da Lei Delegada n2- 13, de 27 
de agosto de 1992, que integram, igualmente, a re
muneração dos cargos das Carreiras da Polícia Civil 
do Distrito Federal: 

I - serão calculadas sobre o vencimento básico 
do cargo do servidor; e 

11 - nao se incorporam ao vencimeniD, nem se
rão computadas ou acumuladas p3r.r:fins de conces
são de acréscimos ulteriores, sob o mesmo titulo ou 
idêntico fundamento. 

Art s« A indenização de habilitação Policial Ci
vn passa a ser calculada. nas carreiras de que trata 
esta lei, nos percentuais de 35% (trinla e cinco por 
cerlto) para os cargos de Delegado de Polícia, Perilil 
Criminal e Perito Médico-Legista, e de 15% (quinze 
por cento) para os cargos de Agente de Polícia, Es
crivão de Polícia. Papiloscopista Policial e Agente 
Penitenciário. 

Art 9"- O enquadramento nas tabelas de que 
tratam os Anexos I, 11, e III far-se-á mediante reque
rimento do servidor, em caráter irrovogável e irretra
tável, a ser apresentado no prazo de sessenta dias 
contado da data da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. O requerimento a que alude 
este artigo conterá. obrigaioriamente, expressa re
núncia do interessado relativamente a parcelas re
muneratórias eventualmente deferidas às Carrei-

ras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de 
Polícia Civil do Distrito Federal decorrentes de lei, 
alo administrativooudecisão judicial. 

Art 1 o. A não apresentação do requerimento 
nas concições prevíStas no artigo anterior presumirá 
renúncia ao direito de enquadramento nas tabelas 
de que tratam os Anexos -I, 11 e III, às gratificações 
referidas no caput do art 79. e aos percentuais fixa. 
dos no art s« desta lei. 

Art 11. o disposto nesta Lei apr.ca-se aos ina
tivos e pensionistas de servidores das Carreiras de 
Delegado de Policia Civil do Disqilo Federal ou de 
Polícia Civil do Dis1ri!o Federal. 

Art 12. As carreiras de que trata esta lei são 
consideradas tfpicas de Estado. 

Art 13. Esla Lei entra em lligor na data de sua 
publicaçãO. . 

Art 14. revogam-se o Decreto-Lei n" 1.727, de 
1 O de dezembro de 1979, o Decreto-Lei n"- 2.387, de 
18 de dezembro de 1987. o art 4'> da Lei n"- 7 .702, 
de 21 de dezentiro de 1988, o art 15 da Lei n" 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, e o art 12 da Lei n'> 
8216, de 13 de agOS1D de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - . Apro
vado o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa se à imediata apreciação da redaçOO fi
nal. 

Em disa'SSão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovain queiram 
permanecer senlados. (Pausa) 

Aprovada. 

O proje1o vai à sanção presidencial. 

(Manifestação das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey. Fazendo 
soar a campainha) - A Mesa adverte que as gale
rias não podem se manifeslar. 
Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO- 5, DE 1996 

(Em regime âe urgência, nos tennos do 
Requerimento n" 16, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n"- 5, de 1996 (n" 
1.355195, na casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República. que reorganiza 
as classes da Carreira Policial Federal, fixa 
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a remuneração dos cargos que as integram 
e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob ~ 4, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituiçao, Justiça e Cida
dania. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramen1o da discussãÓ. 

Em doo rssão o projeto, em ttmo IÍliCO. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão. 
Sobre a mesa. emendas que serão &das pelo 

Sr. 1 º- Secretário em exerci cio, Senador Antonio Car
los Valadares. 

São lidas as seguintes! 

EMENDA N0-1 - PLEN ADITIVA 

O artigo ~ do Projelo de Lei da Câmara ~ 5, 
de 1996, é acrescido, ln fine, da seguinte expres
são: 

Art ~ ( ••• ) e ainda aos policiais c:ivis da 
União nos extintos Territórios Federais, ati
vos, inativos e seus pensionistas. 

Justificaçao 

Passados os motivos que colt1leliram a federa
ção brasileira a instibJir e manter os Te~rios. es
sas entidades foram transfonnadas, adqünndo auiD
nomia e S1aluS jurídico de Eslados federados. 

Na transformação dos Territórios em Eslados, 
o legislador seR1Jre foi muito z~loso com a situação 
funcional dos servidores federais que prestavam ser
viços naquelas Un~ ~ F~ •. a_fim de 
não cometer quaisquer InJustiças ou fenr direitos ad-

quirid~ casos dos poficiais c:ivis da União que pres
tavam serviÇOS nos ex-Territórios não foge à regra 
anterionnente citada A Lei ~ 7 .548, de 5 de dezem
bro de 1986, por exemplo, manda apli_car, expressa
mente, aos servidores policiais dos Territórios fede
rais o Decreto-Lei r1> 2.251, de 1985, que dispõe so
bre a carreira, cargos e vencimenlos dos policiais fe
derais. O Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 
n" 8.112, de 1990, também faz menção aos servido
res dos ex-Territórios, no art 243, nos termos se
guintes: 

Art 243. FICam submetidos ao regime 
jurídico instituído por esla Lei, na quafldade 
de servidores públicos, os servidores dos 
Poderes da União, dos ex-Territórios,( .•• ) 

Assim, a fim de manter a simetria com os diplo
mas legais que regulam os direilos e deveres. dos 
servidores da União, sugerimos que o presenta Pro
jeto de Lei da cama.a n>s. de 1996, co~ dis
posição exp~essa a respeito da situação dos por ... 
ciaís cMs da União nos extintos Territórios, alivos, 
inativos e seus respectillos pensionislas. 

Em face de todo o exposlo, contamos com o 
apoio de nossos ilustres Pares no Senado Federal, 
para que a presente Emenda Aditiva seja imperada 
ao Art ~do ProjeiD de Lei da Gamara ri> 5, de 1996. 

Saia das Sessões. 18 de janeiro de 1996. -
senador Gilvam Borges, PMDB - AP - Romero 
Jucá- PFL- RR - Ademir Andrade- PSB- PA -
Nabor Júnior - Emandes Amorim - PMDB - E& 
peridião Amin - Sebastião Rocha - PDT - José 
Bianco- PFL- José Samey. 

EMENDA NO- 2- PLEN 

Suprima-se, no art 12 do projeto em epígrafe, 
a expressão o art. 4º- da Lei ri> 7.702, de 21 de de
zermro de 1988. 

.Justificaçao • 

O art 4º- da Lei ri> 7.702, de 21 de deferOOro 
de 1988, assegura a isonomia de vencirne!•IOs e 
vantagens entre os integrantes das carreiras regidas 
pela Lei n" 4.878, de 3 de dezembro de 1965 (regi
me jurídico pect1iar 3.0S'"funcionários periCiais civis 
da União e do Dislri1o Federal). _ 

Como se sabe, tanto a Polícia Federal como a 
Policia Civil do Dislri1o Federal constituem desdobla
menlos do Departamen1o Federal de Segurança Pú
blica Há um acúmulo histórico de simbiose entre 
ambas as institlições, o que, rião obslante ulterior 
segmentação do mencionado depar!amento, pasa 
fins adminislrativos, sempre justilicou o tra1ameniD 
isonOrnico entre os servidores desses dois órgãos. 
Essa complementariedade decorre da necessidade 
de um moni1orarnenfD corrun do poder de polícia. 
no ambitD territorial do Distrito Federal. Afinal, im
põEH;e uma coordenação entre os órgãos policiais 
na sede dos Poderes da União, para garantia da es
tabilidade instibJcional, que press~ a irresbita ob
servância da ordem púbfica e da paz social. 

Por isso a ConS1ituição da República não ou
torgou ao Disbito Federal, ãlferenternente d~ Esla
dos FederadQli, a corf1lelência para organ•zar e 
manter as poliCias civil e mililar e o co1po de bom
beiros do Disbito Federal (art 21, XIV, CF). 

Por esses motivos advogamos a manutenção 
do dispositivo legal que assegura a equiparação en
tre os servidores da Polícia Civi e da Polícia FederaL 
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Sala das Reuniões, 18 de janeiro de 1996. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Romeu T uma, para proferir pare
cer sobre as emendas oferecidas em plenário. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pare oroferir 
parecer. Sem revisão do 'orador.J - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, a primeira emenda, aditiva 
ao art 82, beneficia os policiai,:> civis da União dos 
extintos territórios federais, ativos, inativos e seus 
pensionistas. 

Os Srs. Senadores dos ex-territórios explica
rama necessidade da aprovação desta emenda. En
tretanto, somos contrários a ela 

Sabemos que esta emenda, que estende os 
benefícios aos inativos dos ex-territórios, é de inicia
tiva da Presidência da República, COI'Iforme dispõe o 

· art 6", § 1"-, "a" e "c", da Constituição Federal. Não 
somos contrários a que eles tenham os benefícios 
salariais desta lei. Tecnicamente, no entanto, esta 
emenda prejudicaria totalmente a aprovação do pro
jeto na forma como veio da Câmara Felizmente, o 
Poder ExecUtivo tarmém está preocupado cioni isso, 
pois encaminhou e encontra-5e em tramitação na 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n2- 1.354, 
que dispõe sobre a remuneração da polícia civil dos 
extintos territórios federais, e dá outras providências. 

Acreditamos que esse problema será corrigido 
quando da apreciação do projeto na Câmara e de
pois no Senado. 

Portanto, somos contrários à aprovação desta 
emenda ao projeto em discussão. 

A outra emenda é a mesma que foi colocada 
no projeto da polícia civil do Dis1rito rederal, ou seja, 
suprimir-se do art 12 do projeto a expressão "o art 
42 da Lei n2 7.702, de 21/12/88". 

Pelos mesmos motivos, somos contrários à 
emenda supressiva 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O pare
cer é contrário às emendas apresentadas em plenário. 

Em votação as emendas. 
O SR. ROMERO JUCA -Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUC.A (PFL7RR. Para enca

minhar a votação. Sem r~isão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria de es
clarecer, em primeiro lugar, que esta emenda não 
vai beneficiar os policiais dos ex-territórios. Na ver
dade, este projeto retira dos policiais dbs ex-terri16-
rios o direito à isonomia que eles já têm. lnfelizmen-

te, em alguns casos, não recebem o que deviam ffi'
ceber, descumprindo d$!rminação judicial. 

t: importante frisar que a emenda não trará 
vamagens aos policiais. 8a restabelece o que o Go
verno Federal quer·tirar. 

Faço este esclarecimento, solicitando aos nos
sos pares que votem favorável à emenda, porque ffi'
tirar a isonomia dos·policiais estaduais de Roraima, 
do Amapá, de Rondônia e do Acre, os colocará 
numa condição de dificuldades. 

--- - Vale ressaltar, ainda, Sr. Presidente, que essa 
van1agem aos policiais ciVis não poderá ser amplia
da, porque se trata de quadros extintos dos ex-terri
tórios. Por conta disso, não representará nenhum 
ônus à União, a não ser o que já existe hoje, porque 
esses salários são pagos. 

Repito que a emenda não agrega_ nenhum tipo 
de vantagem, mas restabelece o direità e as condi
ções dos policiais estaduais de Roraima, Rondônia, 
Amapá e Acre. 

Apelo pela aprovação, apesar de respeitar o 
parecer do relator, Senador Romeu Tuma O Sr. 
Bernardo Cabral Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
E#apalavra 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, todos os meus 
eminentes colegas sabem o apreço que tenho pelo 
Senador Romeu Tuma No entanto, acho que S. Ex~ 
acaba de laborar em equívoco. 
. O eminente Senador Romero J4Câ, ao fazer a 
defesa da emenda, situou exatamente o problema 
O que se está querendo é retirar e não conceder no
vos benefícios. t: uma terrível e tremenda maldade o 
que se faz com esses poüciais. 

Por isso, Sr. Presidente, minha posição é favo
rável à manifes1ação do eminente Senador Romero 
Jucá e lamento votar contra a orientação do Sena
dor Romeu Turna no seu parecer. 

Duante o discuso do Sr. Bemardo Ca
, btal, o Sr: José Samey, Presidente, deixa a ca

deira da presidência. que é octpa1a pelo Sr. 
José Eduardo Dúra. SLJJ[ente de SecretáOO. 

O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidenté, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Tem V. E# a palavra 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, realmente trata-
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se de uma injustiça, porque esses policiais presta
ram serviços aos ex-te:ritórios-

Nós apresentamos esta emenda e fazemos um 
apelo aos Senadores para que a aprovem E permi
ta-me, Senador Romeu Tuma, fazer um comenlário: 
a aprovação desta emenda não vai prejudicar o pro
jeto oriundo do Poder EXecutivo. Isso não o altera 
em nada Ao contrário, temos certeza de que esta 
emenda irá inclusive reslllver um problema seriíssi
mo que há muito esses servidores vêm reivindican
do junto ao Ministério da Justiça. Esse é um direito 
garantido que querem retirar. 

Hoje, apresentamos uma emenda legítima e fa
zemos um apelo aos nobres senadores para que 
realmente nos ajudem na sua aprovação. Tenho cer
teza de que não haverá veto do Senhor Presidente 
da República, pois é uma solução qlle irá realmente 

·resolver o problema desses servidores tederais cujo 
quadro está'em extinção. Nos ex-territórios, são es
ses os verdadeiros pés-de-bois que fazem o traba
lho. Dou um exemplo: em meu Estedo, temos ape
nas sete agentes da Polícia Federal. É uma deficiên
cia terrível. Os servidores da Polícia Civil é que pres
tam o serviço, são os que estão lá no batente. 

· Assim, Sr. Presidente, nobres· SrAs e Srs. Se
nadores, apelalros para que a emenda seja aprovada 

DurantB o cflSCUtSO do Sr. GDvam Bor
ges, o Sr. José Eduiui:io Outra, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presit:Mncia. 
que é oa.pada pelo Sr. Ney SUassuna. Su
plente de Secretário. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassl.lla) - Con
cedO a palavra à nobre Senadora Marluce Pinb. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PlB-RO. Para en
caminhar a votaçi!o. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, como os nobres colegas que estão rep
resentando aqü os ex-terrilórios, solicito aos nobres 
pares que votem favOiável a essa emenda porque 
não hã condição de, no próximo projeto, aprovã-la 
Como jã foi dito anteriormente, o quadro em questão 
já está em extinção. Nos ex-terri!órios, todos eles re
cebiam e recebem pela União. Foram aqueles bata
lhadores da Polícia Civil que sempre serviram como 
guardiões até mesmo das nossas fronteiras. No nos
so Estado, Roraima, poucos são os agentes da Pofi:. 
cia Federal e eles não têm conãJÇão técnica nem fí
sica para dar cobertura a todos os acontecimentos 
do Estado. 

Pedimos que os nobres pares façam essa con
cessão e aprovem a emenda. Se não ?. Pr.>rov?.rmos 

hoje, não conseguiremos que, como foi dilo pelo 
nosso colega.. Senador Romeu Tuina, seja acatada 
posteriormente. Isso lião poderá acontecer. Ou 
aprovarrios hoje essa emenda e fazemos justiça aos 
policiais civis dos quatro Estados que antes eram 
territórios, ou jamais eles terão esses benelicies as
segurados. Isso não vai acarretar nenhum õnus para 
a União, porque eles já fazem parte do quadro de 
servidores da União. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha 

O SR. SEBASllÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a minha inter
venção também é no sentido de apoiar os apelos jã 
fei1Ds pelos senadores que me antecederam, solici
tando ao Plenário que aprove as emendas apresen
tadas, haja vista as justificativas trazidas ao conheci
men10 de todos. Reafirmo, inclusive, que isso prati
camente não acrescenta despesa à União, jã que os 
servidores têm o seu salário equiparado, corno foi 
ãrtoaq.i. 

Peço o apoio dos colegas. senadores, para que 
os servidores dos ex-territórios não sejam prejudica
dos, jã que esses Estados recém-criados têm sido 
extremamente penalizados no Orçamenlo da:,União 
e em outras ações governamentais. 

Em nome do Estac!o do Amapã, peço apoio, 
sobreludo, para a emenda do Senador Gilvam Bor
ges, aqui apresentada 

O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, peço 
a palavm. para encarrinhar a votação da matéria 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra a V. Ex&. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para enca
rrúnhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr-ªs e Srs. Senadores, pelos mesmos argu
mentos expostos pelo Senador Gilvam Borges e pe
los demais senadores das bancadas dos territórios, 
o meu voto será favorãvel à aprovação da emenda, 
que é de extrema justiça 

O SR. NA~OR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a vota;ão da matéria 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. Posterior
mente, concederei a palavra ao Senador Ademir An
drade. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para en
carrúnhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, além dos argu-
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rilenlos aqui expenclidos pelos oradores qÍJe me an
tecederam, apoiando a aprovação da emenda do 

. Senador Gilvam Borges, eu gostaria de aduzir mais 
algumas outras considerações no meu entender 
muifo iiJ1)0rtantes, em respaldo a nossa postulação 
de atender a reivindicação dos integrantes das polí
cias civis dos ex-teniiórios federais. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, por oca
sião da aplicação do Plano diCiassilicação de car
gos do Governo Federal, durante o Governo do Ge
neral Ernesto Geisel, os policiais civis dos ex-territó
rios federais foram enquadrados com base numa 
instrução normativa que servili para fazer o enqua
dramento dos policiais da Polícia Federal. PoSterior
mente, no Governo João FIQ.ueiredo, foi baixado o 
Decreto 1'122.251, de 1985, que concedeu vantagens 
aos integrantes da Polícia Federal. "Os policiais dos 

· ex-1erritórioll federaiis, através dos seus repre
sentantes aqui no Congresso Nacional, reivindica
ram também que as vantagens dos policiais federais 
fossem extensivas a eles. Conseguiu-se, através da 
Lei n" 7.548, de 5 de dezembro de 1986 na época, 
inclusive, era Presidente da República o então Se
nador José Samey -, que os policiais civis dos ex
territórios também passassem a usufruir dos benefí
cios do Decrelo-Lel 11º- 2.251. E agora, quando o Go
verno encaminha à consideração do Congresso Na
cional o projeto de lei que reestn:tura a carreira de 
po6cial da Polícia Federal, nós apresentamos essa 
emenda, tendo como primeiro subscritor o Senador 
Gilvam Borges, estendendo também aos policiais 
das polícias civis dos antigos terrilórios federais os 
benefícios dessa mesma fel . 

Por esta razão, solicifD aos prezactos Compa
nheiros senadores e senadoras o voto de apoio à 
emenda do Senador Gilvam Borges, que tem tam
bém a nossa assinatura em apoiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, eu gostaria de registrar o voto favorável 
do Partido Socialisla Brasileiro, considerando que 
esta é uma questão de justiça, e considerando que 
hâ inclusive um apelo nesse· sentido do Governador 
do Estado do Amapâ, que é nosso companheiro de 
partido. 

O PSB aqui votarâ favorável à emenda, no 
sentido de fazer justiça aos policiais dos ex-territó
rios do nosso País. 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Sua.sstiOa) - eon:; 
cedo a palavra a v. Exâ . 

A SRA. MARINA SILVA (PT -AC. Para encami
nhar a votação. Sem J"el.'isão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sr% e sri' Senadores, vou procurar não ser 
repetitiva. Como integrante da bancada do Eslado 
do Acre, que também tem os mesmos problemas 
que os demais Estados que foram territórios, eu gos
taria de dizer que estamos encaminhando favoravel
mente à emenda, por entendermos que essas pes
soas serão prejudicadas. 

No Estado de Rondônia, por exemplo, o contin
gente de poficiais civis é bas1ante numeroso, e eles 
fazem exalamente aqulo que o Senador Gilvam 
Borges afirmou, que é o trabalho· da Polícia Federal, 
porque o quadro de policiais federais ainda é mt.ito 
reduzido. 

No Estado do Acre, por ser um dos territórios 
que passou a ser Eslado em primeiro lugar, é mt.ito 
reduzido o número de policiais mais ou menos vinte 
ainda estão na ativa 

No entanto, sou solidâria com os Estados do 
Amapâ. Roraima·e Rondônia, para que seja aprova
da a emenda que foi apresentada peio Senador Gil
vam Borges, o primeiro que a subscreveu, achando 
justo que esse benefício também seja estendido aos 
policiais da antiga Guarda, até porque, como muito 
bem colocou o Senador Nabor Júnior, o Decreto rfl 
2.251, de 1985, estendia·esse benefício aos policiais 
civis. 

Portanto, em nome do Partido dos Trabalhado
res, também eslou encaminhando a votação no sen
tido da aprovação da emenda 
. A SRA. JÚNIA MARISE-Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem a 

palavra v. Exâ. 
A SRA. JÚNfA MARISE (PDT-MG. Pela or-. 

dem. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, pa
rece-me que jâ hâ um consenso em relação à apro
vação dessa emenda Em razão disso, quero fazer 
aqui um apelo às Ddelanças, principalmente ao líder 
do Governo, Senador Bcio Alvares, com quem con
versei há pouco, e ao próprio relator, Senador Ro
meuTuma. 

Havia um movimento por parte dos serviàores 
da Polícia Federal no sentido de também restabele
cera gratificação de compensação orgãnica para to
dos os servidores pertencentes ao quadro penna
nente daquele órgão. 

Pois bem, Sr. Presidente, para não trazer pre
juízo à aprovação do projeto, esses servidores deci-
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diram pela não apresentação de. emendas ao mes
mo, numa decisão extreiJlaJTieRle elevada e com
preensiva. En1endemos o motivo de tal decisão e 
queremos aperfeiQOaJ' a maléria, fazendo justiça e 
resguardando os interesses de todos os servidores 
dos territórios transformados em Es1ados. Vários se
nadores aqui estão debatencio no sentido do apoia
menlo a essas emendas. 

Portanto, Sr. Presidlmte, encaminharei uma 
emenda à Mesa para ser apreciada lncllsive, o Se
nador Hugo Napoleão, como vários outros ~ 
res, já se antacipou, manifeslando a sua sensibilida
de e interesse em apoiá-la Trata-se de uma emen
da de consenso nesta Casa 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) ~ Sena
dora Júnia Marise. o Regimento não permite, nesta 
altura do andamenfo da matéria. sejãm apresenta
das novas eroendas. 

A SRA. JÚNIA MARISE ~ Com o adiamento, 
Sr. Presidente, podemos apresenlá-las. 

o· SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Foi 
extinta a urgência, mas não o processo de vota
ção. O Regimento não permi1e a inclusão de novas 
emendas. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Mas tendo sido 
adiada a votação da matéria, pode se apresentá-las. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Não 
há possibilidade, exa. 

v. exa já conciUu? 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sim, Sr. Presidente. 
O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar;· 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra a v. exa. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, pront.llCiarei rápi
das palavras sobre essa matéria e levanlarei um as
peclo do projeiD de iniciativa do Poder Executivo, 
ora em votação, que me parece fundame!'l1al. 

Na realidade. a emenda aqui apresentada e 
debatida recupera 001a situação já deferida hoje aos 
policiais civis dos ex-territórios federais. A emenda 
do Senador Gilvam Borges e de outros senadores 
não inova a legislação, antes ~ uma omissão 
do projelo do Executivo. 

O projeto do Executivo, que· eStamos encami
nhando e ainda votaremos, discrimina os policiais ci
vis dos ex-territórios, porque os retira da aplicação 
da legislação hoje existente. ' 

A lei~ 7.548, de 5 de dezembro de 1986, em 
pleno vigor, determinou aplicar aos servidores poli
ciais dos territórios federaiS o Decrelo-Lei "" 2.251, 
de 1985, que dispõe J>Obre a carreira, cargos e ven
cirnenkls dos policiais federais. 

A bancada dos senadores, que antes repre
sentava os territórios féderais, deseja apenas recu
perar um direito hoje concedido aos policiais civis 
dos ex-territórios federais. Não queremos nada além 
daquilo que a lei aluai já pennite; nada além do que 
a lei assegura a esses policiais civis. 

Não poderiamos estabelecer para os policiais 
civis dos ex-tenit6rios, por exemplo, a legislação de 
cada Es1ado, porque esses servidores foram admiti
dos na administração p(blica federal antes da cria
ção dos Estados. Como não havia uma legislação 
especifica, a Lei n> 7.548 mandou que se aplicasse 
aos policiais civis dos ex-territórios o DecretiH.ei n" 
-o 2.251, de 1985, que trata exatamente da situação 
dos policiais civis da Polícia Federal. 

Chamo a atenção dos Srs. Senadores porque 
pode parecer há alguns, que não estão devidamente 
a par da legislação aplicada aos policiais ~ dos 
Bl!-terrilórios federais, que estamos querencif).: trazer 
para os mesmos algum beneficio novo; co(lío qui
séssemos, aqui, estabelecer exte~ 
um tratamento para eles que a União es1á conce
dendo aos policiais fedeFais. Não queremos isSo. 
Queremos apenas que esses poflciais continuem na 
mesma situação em que se encontram hoje. isiD · é, 
aplicando-lhes o Decreto-lei ~ 2.251. Como a legis
lação que estamos hoje discutindo e votando vai re
vogar expressamente o Decreto-Lei ~ 2.251, dese
jamos que essa legislação continue dispondo tam
bém sobre os policiais civis dos ex-territórios fede
rais. Da mesma forma que os policiais do Dis1rilo Fe
deral dispõem de uma legislação própria, no caso 
dos ex-territórios a legislação é o OecreiD-Lei n" 
2.251 que desaparecerá com a legislação nova Por
tanfo, queremos chamar a atenção dos Srs. Senado
res para essa realidade. Não queremos situação ex
oepcional para os policiais civis dos ex-territórios; 
queremos que eles continuem a receber da União o 
mesmo tratamento que vêm recebel;ldo os policiais 
federais desde 1986. 

Devo lembrar, inclusive, que a referida lei foi 
sancionada pelo enlão Presidente José Samey e 
teve a minha iniciativa, a do Senador Nabor Júnior, a 
do então ex-Senador ~rge Kalume, a do ex-Sena-

. dor Mário Maia e dos Senadores que naquela oca
sião constituíram a bancadas dos Estados de Ron
dônia e do Acre. 
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Repito: não queremos nada de = para os 
policiais civis do ex-terrttórios federais: Queremos 
apenas que eles continuem a ser tratados como fo
ram até hoje. Este proje1D, já aprovado na Cêmam 
dos Depulados, de iniciativa do Poder Executivo, .é 
discriminatório; áiSC!imina os policiais civis dos ex
'territórios federais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. FLAVIANO MELe>- Sr. Presidente. 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

ceclo a palavra ao Senador Aaviano Melo para en
caminhar. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, sras e Srs. Senadores, r®> quero ser re-

. petitivo, porque inúmeros senadores dos ex-lerriló
rios, alualmente Estados, jã se pronunciaram e dei
xaram bem claro quanto ao que se quer fazer com 
os policiais daqueles ex-territórios. 

Acredi1o ser mais uma discriminação que se 
quer fazer com a Amazônia. Por coincidência, os ex
territórios são os atuais Estados de Rondônia, Rorai
ma, Amapá e Acre. Todos es1ão localizados naquela 
região. Os nobres parlamenlares podem perceber 
que lulamos para que não se retire as vanlagens 
que os policiais daquela região têm. 

Eu gostaria de informar à Casa que, no Acre 
há mais de 30 anos como Estado existe apenas 2 
ou 3% desses policiais na ativa. O reslaule jã é apo
sentado ou faleceu. Vejam a discrininaçãci que se 
quer fazer agora nesta Casa ao se retirar essa van-
tagem. . 

Peço aos nossos pares, bem como aos de ou
tros Estados, que entendam essa situação e apro
vem a emenda de autoria do Senador Gilvam Bor
ges. Mlito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - .Con
cedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, gosta
ria de ser o último a falar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, o 
próprio Senador Romeu T uma, na qualidade de Re
lator, pede para falar por último. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SUaSSI•na) - Com a 
palavra o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGo NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en-· 
caminhar.) - Sr.' Presidente, serei breve, rápido e 
objetivo, para dizer que estava por recomendar a 
aprovação do Proje1D, porque o Proje1D é bom, e a 
rejeição das emendas, porque pela rejeição opinou 

aquele que bem entende do assunto, Senador Ro
meu Tuma, com as razões que expOs neste Plenãrio 
e que eu, pessoalmente. acolho. 

Devo dizer ainda que eu tinha recebido solicila
ção daqueles que estão nas carreiJBS administrati
vas, nos serviços de apoio desta grande instituição 
que tão grandes e relevantes serviços presta ao 
nosso País. E tinha. junlamente com uma ação efe
tuada pelo Senador Romeu Turna, assumido uma 
solução que viria do Executivo para a sitJ..a;:ã:l deles. 

Er!i:K>, eu jamais poderia estar ·aprovando 
emendas aqui, quando não ac;olhernos nem acata
mos a do pessoal de apoio, a do pessoal dos servi
ços administrativos. Assim, eu teria de ser coerente: 
votar a favor do Proje1D, propondo a rejeição das 
ernenqas. 

Todavia, V. Exl' jã deve ter recebido um re
querimento em que nós, Lideres Partidãrios, pedi
mos a extinçi!lo da urgência concedida à-matéria 
para a próxima sessão, com o objetivo de exami
narmos, em conjunto, as soluções compativeis e 
adequadas. : 

Nada tenho contra aqueles que serviram nos 
ex-T errilórios da União Federal; ao contrãrio. Expli
cava-me, há pouco, o Senador Odacir Soares que 
eles querem apenas a manulenção daquilo a que fa. 
zem jus admite mas eu não poderia ser incoerente, 
rejeitando apelos que viéram do meu Estado, para 
votar apelos que não seriam do meu Estádo. 

Como sou Lidar partidãrio, tenho que olhar o 
todo, tenho que olhar o global. Vamos ouvir as pala
VIaS do Senador Romeu Tuma, Hustre Relator da 
matéria, e vamos nos posicionar após um entenci
men1D de Lideranças. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SUassuna) - Con
cedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Para encami
nhar. Sem revisão do orado~ - Sr:- Presidente, agra
deço ao Senador Hugo Napoleão. S. Exl' acompa
nhou comigo algumas reuniões de categorias da Po
lícia Federal que estão em siluação difíal, lutando, 
hã ITII.itos anos, por uma definição da sua alividade. 
São os censores e os funcionãrios administrativos. 

Nós conseguimos, em reuniões realizadas com 
o Governo e com o Minislro da Justiça. a promessa 
de que a situação deles seria resolvida por intermé
dio de projeto especiais referentes a essas catego
rias profissionais. 

Aqui não hã discriminação contra os policiais 
dos Territórios. Durante a minha gestão na direção 
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da Polícia Federal, Senador Flaviano. eu trabalhei 
com eles. Sei que são pessoas dignas, policiais por 
fo~o. Durante toda esta década. a situação 
vem-se repelindo, ou seja. a cada vanlagem ou bene
fício consegl.ido pela Polícia Federal, é preciso lutar 
para que os poüciais dos Territórios não as percam. 

O meu ponlo de vista, como o Projeto ri' 1.354, 
encaminhado pelo Goverpo Federal, faz referências 
às polícias dos extintos 1 erritórios Federais, à rerro
neração da Polícia Civil, é no sen1ido de que lá se 
poderia definir a situação permanente deles, para 
que, não mais, a cada proje1D, crie-se aqui esta si
tuação difíCil. 

Nenhum de nós tem o direito de cortar be,nefí
cios já conseguidos, às vezes por meio de luta. En
tão, por que não definir a situação pq projeto de lei? 
.Já que existe um proje1D espea1ico, emenda-se este 
projeto na Câmara e já se traz pronto para o Plená
rio do Senado. 

Na mesma situação está a emenda do Sena
dor Eduardo Suplicy, que pede a supressão da ex
pressão no art 42 da Lei ri' 702, que é uma conqtis
ta da Polícia Civil do Distrito Federal, que também 
não quer perder a vinculação com a Polícia Federal. 

Nós temos que definir cada segmento por uma 
lei especial. Esta a proposta que eu faço: por que 
emendar se podemos aprovar um projeto especial 
que ·o próprio Executivo mandou? Assim, não será 
preciso que ninguém mais dos Territórios precise vir 
aqui brigar para para que não perca as vantagens 
que por cireito tem. 

Vamos definir, numa lei especial, que eles se
rão, para fins salariais, idênticos' às polícias federais. 
É uma lei especial, em tramitação, que, hoje, pelo 
que sotbe, quase rejeitaram na Câmara para irem 
contra o Governo. Quer cizer, um projeto que tem 
por fim definir a situação de uma categoria profissio
nal serve de instrunenlo político! 

Não sou contm. E não quero que essa· idéia 
paire sobre mim e sobre o Senador Hugo Napoleão. 
Estamos traiJalhando nisso há pralicamerlte uma se
mana. porque os proje1Ds chegaram àqui em regime 
de urgência, com pareceres a serem ofereciclos em 
24 horas. Nós corremos alrás das soluções. para 
evitarmos as emendas e defininnos em projetas es
pecíficos à situação de cada segmento. 

O Sr. Oclacir Soares Senador Romeu Tuma, 
V.~ me permite um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA- Pois não, Senador. 
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Per

dão, Senador Odacir Soares, não há apartes duran
te encaminhamento de votação. 

O Sr. Odacir Soares - Trata-se de encami
nhamento de votação? Pensei que V. Ex' estivesse 
discutinclo a matéria como Relator. 

O SR. ROMI;U TUMA - Concordo com o 
adiamento. Penso que, assim, poderemos definir 
melhor a questão. Acredito que os Senadores dos 
ex-Territórios compreenderão. Não se pode prejr.r 
dicar aqueles que têm um benefício legal; também 
não podemos deixar de lado aqueles que não pr.r 
dennos aterider em razão da premência da aprova
ção da lei. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasslD1a)- Tem 
V. Ex' a pala\(ra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, ape
nas gostaria de registrar a importãncia deste argu
mento. Se se for garantir a isonómia para os pon
ciais dos Territórios, também será necessário fazê-lo 
para o Dis.lrito Federal. 

Isso deverá ser objeto de atenção quando da 
volaçao da ma1éria na próxima semana, peJii- que se 
eslá acon:lanclo. -

O SR. PRESIDENTE (Ney SuassLIIa) - So
bre a mesa, requerimento que será Hdo pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador José Agripino. 

É Hdo o seguinte: 

REQUERIMENTO N224, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 352, inciso 11, do Regi

mento Interno, requeremos a extinção da urgência 
concedida para o Projeto de Lei da Câmara J12. 5, 
de 1996. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1996. -
Sérgio Machado- Élcio Álvares -Jader Barbalho 
-Hugo Napoteao. 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Em 
volação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Extinta a urgência, a matéria será incluíd3. na 

Ordem do Dia oportunamente. 

O Sr. Ney SI. rassuna, Suplerrte de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é oet.rpada.pe/o Sr. José Agripino. 

O SR. PRESIDENTE {José Agripino) -Item 4: 
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OFICIO N2 5173, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento 11! 9, de 1996) 

Ofício n2 Sf73, de 1995, através do 
qual o Banco Central encaminha solicitação 
do Governo do Estado do Espírito Santo 
para que possa contratar operação de créã
to junto à Companhia Vale do Rio Doce 
CVRD. no valor de três nulhões, setecentos 
e noventa e um mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais e cinqüenta e seis centavos, ar · 
jos recursos serão destinados ao atendi
mento de projetos n2S áreas de Saúde e 
Justiça. 

(Dependendo de parecer da Q,missão c!e As
sun1DS EconOmicos.) 

Nos termos do arl 140, a, do Regimento Inter
no, designo o Senador José lgnácio Ferreira para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de As
suntos Econõmicos. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. 
Senadores, vem a esta Casa oficio do Senhor Presi
dente do Banco Central do Brasil encaminhando so
licitação do Governo do Estado do Espírito Santo, 
para contratar operação de crédito junto à Compa
nhia Vale do Rio Doce CVRD, no valor de R$ 
3.791.344,56; cujos recursos serã:l desliuados ao aten
dimento de projetos nas áreas de saúde e justiça. 

A operação de crédito ora sob análise apresen-
ta as seglintes características: • 

a) valor pretendido: R$ 3.791.344,56 (três mi
lhões, setecentos e noventa e um ml, trezentos e 
quarenta e quatro reais e Cinquenla e seis cenlavos); 

b) juros: 1% aa no período de carência e 3% 
a.a. durante o período de amortização, sobre o saldo 
devedor corrigido; 

c) correção: 80% da variação do IGP-M, no pe
ríodo compreendido entre a data da liberação dos 
recursos e da amortização de ca:!a parcela semestral; 

d) garantia: quotas-partes do FPE; 
e) destinação dos recursos: financiamento de 

projetos nas áreas de Saúde e Justiça; 
f) condições de pagamento: 

do principal: amor!izaçào ém 16 (dezasseis) 
parcelas semestrais e sucessivas, com carência de 
2 (dois) anos; 

O plei!o encontra-se adequadamente instruído 
nos termos da Resolução n2 69/95, que dispõe sobre 
limites globais e condições para as operações de 

créõiiO interno e externo dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municípios .e suas autarquias. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação atrayés do Parecer DEDIP/DIARE-
95/1247 de 11.12.95. O parecer afinna que a opera
ção estâ enquadrada nos Umites estabelecidos pela 
Resolução 11194, então vigente, e mesmo quanto 
aos limttes e condições definidas pela Resolução 
69195. Ressalta. no entanto, que o Governo do Esta
do não cumpriu o Art. 38. do ADCT, da Constituição 
Federal, ao dispender, no ano de 1994, 68,46% com 
despesa de pessoal. Salienta, também, que o Go
verno do Estado possui dívida referente a preca!ó
rios ju:liciais. 

Considerando que a operação está enquadra
da nos limites estabelecidos pela Resolução 69195, 
somos de parecer favorável ao alendimento do plei
to do Governo do Estado do Espírito ·Santo, nos ter
mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 3, DE 1996. 

Autoriza o Governo do Estado do 
Espfrito Santo a contratar operaçao de 
crédito jun1D à Companhia Vale do Rio 
Doce CVRD, no valor de R$ 3.791.344,56, 
cujos recursos serao destinados ao aten
dimento de projetas nas áreas de saúde e 
Justiça. •' 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1!?. É o Governo do Estado do Espírito 

Santo autorizado, nos termos da Resolução o" ô9, 
de 1995, a contratar operação de crédito junto à 
Companhia Vale do Rio Doce CVRD, no valor de 
R$ 3.791.344,56, cujos recursos serão destinados 
ao atendimento de projetos nas áreas de saúde e 
justiça. 

Art. 2" As condições financeiras da operação 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: R$ 3.791 .344,56 (três mi
lhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e 
quarenta e quaJro reais e cinquenta e seis centavos); 

.b) juros: 1% aa no período de carência e 3% 
aa durante o período de amortização, sobre o saldo 
devedor corrigido; 

c) correção: 80% da variação do IGP-M, no pe
ríodo compreendido entre a data da liberação dos 
recursos e da amortização de ca:!a parcela semestnl; 

d) garantia: quotas-partes do FPE; 
e) destinação dos recursos: financiamento de 

projetos nas áreas de Saúde e Justiça; 
f) condições de pagamento: 
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do principal: amortização em 16 (dezesseis) parce
las semestrais e sucessivas, com carência de 2 
(dois) anos; · 

Art 3" A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de 270 (duzeniDs e setenta) dias, a 
contar de sua pUllicação. . 

Art 42 Esta Resolução en1Ja em vigor na dala 
de sua p!.illicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -O pare
cer conclui pela apresenta;;ão do Projeto de Resolu
ção no os. de 1995, que auloriza o Governo do Estado 
do Espírilo Santo a contratar operação de aédiiD junto 
à Co~Jll2f~hia Vale do Rio Doce- CVRD, no valor de 
R$3.790.340,56 (três milhões, setecentos e noventa e 
um mil, trezentos e quarenta reais e cinqüenta e 
seis centavos), oojos reoorsos serão destinados ao 
atendimentl de projetos nas áreas de~ e justiça. 

A Presidência esclarece ao Plenãrio que pode
rão ser ofel'ecidas emendas à proposição até o en
cerramenlo da discussão. 

Discussão em fumo único. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a P.aJavra para discutir. · 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Com a 

Palavra o Senador Elcio Alvares, Para discutir. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pala discu

tir. Sem revisão do orador.) .- Sr. Presidente, SI% e 
Sls. Senadores, o nobre Senador José lgnácio Fer
reira acabou de relalar, através de parecer conciso e 
judicioso, o Ofício no Sl73, de 1995, em que o Banco 
Central encarrinha solicitação do Governo do Estado 
do Espírit> Santl para que possa conlralar operação 
de crédito jurm à Col'q)a!lhia Vllf!l do Rio Doce. 

Neste ensejo, Sr. Presiàente, sinto-me teriZ 
p3ra fazer um registro que considero muito impor
tanle e para situar, de maneira bem definida, a Ban
cada do Espírito Santo no que tange ao seu compor
tamento em relação aos pleitlls daquele Estado. 

É sabido e notório que o Governo do meu Es
tado é exercido por tm governador do Partido dos 
Trabalha:lores, Dr. Vilor Buaiz. É sabido tanilém que 
a Bancada de Senadores tem tma co~ em 
que o PFL, o PSDB e o PMDB, por irlterm!dio do Se
nador Ger.;on Canala, que laibé.n já governou o Es
tado do Espírito Santo, encontram-se representOOos. 

Nos pleitos do Espírito Sanlo, a Bancada tem 
realmente feito todo o esforço no sentido de dar de
senvolvimento e uma relativa t:ranqÜI1idade financei
ra ao nosso Estado. Temo-nos empenhado à unani
midade. É um comportamento que ternos assumido 
reiteradamente. Recentemente, tivemos opori1J1ida
de de envidar esforços junto ao Governo Federal em 

conjunto com esses dois emiroeut~ colegas, Seraio
res José lgnácio Ferreira e Gerson Camala, para que 
os pleitos do Estado, SEIIJlll8 dentro da 61ica do mais 
profuldo senso de justiça. tivessem atendimento. 

Neste insfantã. já que o Senador José lgnãcio 
Ferreira teve a honrosa inctnDência de ser o Rela
tor, quero fazer un registro taniJém na sua ausência. 

O Senador Gerson camata tem sido incansá
vel, ao lado desse meu eminente amigo e compa
nheiro, José lgnácio Ferreira. lutando em favor do 
Espírito Santo. E foi comovente - ressalto com n'lli
ta alegria e satisfação·- o empenho tanto do Rela!Dr 
quanto do Senador Ger.;on Camala para viabilizar este 
pleib do Espírio Santo com o menor prazo possível. 

Virão outros pleitlls, porque o Espírito Santo, 
neste instante, tem a certeza e a tranqüilida:ie de 
que sua Bancada federal"está unida, homogênea. E 
isso, para um EStado como o nosso, representa. aci
ma de tudo, a maturidade política de seus repre
sentantes e a convicção de que, unidos, podemos 
construir em favor do Estado. 

De resto, Sr. Pies(lente. desde o momen1o em 
que, para alegria de toda esta Casa. o sànador José 
lgnácio Feneira retomou à c:a:leira que ~mere
ceu, taniD o Senador Gerson Camata como Oi.Sena
dor José lgnácio Ferreira e eu lemos com.mgÍldo de 
uma unidade absoluta em tennos políticos e admi
nistrativos no Espírito Santo. Talvez poucos Esta
dos passar dizer que -os três Senadores repre
sentam uma s6 pessoa O pleito do Senador José 
lgnâcio Ferreira e do Senaior Gerson Camala pas
sa a ser pleito dos três Senadores. No meu modo 
de sentir, isso representa uma collbibuição efetiva 
ao processo dernoal!ilico. 

Portan19, neste instante, ClJI11IrimeniD o Sena
dor José lgnácio Ferreira pela ciligência. pelo el11)6-
nho em favor das causas do meu Estado. Também 
faço o registro, apesar de ausente neste momen1o · 
por motivos iqleriosos, porque o Senador GeiSOI'i 
Camala, em todos os instantes, trabalhou juntamen
te ao lado do Senador José lgnác:io Ferreira para 
que tivéssemos a votação. Inclusive, diJanle uma 
das nossas retllliões de comissão plenária. S. ExA 
portou o pecido de UI!Jência. 

A importancia talvez não seja de grande mon
ta, são três milhões e pouco de reais, mas ela serve 
para demonstrar que, em qualquer momento que o 
Governo do PT precisar do:nosso apoio, da nossa 
solidariedade, para trabalhar em favor do Espírito 
Sanlo, estaremos solidários, identificados pelo mes
mo pensamento e pelo mesmo modo de agir. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Conti-
nua em discussão. · -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para ~sculir. 

O SR. PRESIDENTE (José Agoipíno) -I em a 
palavra v. E# 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) • ~r. Presidente, trata
se de algo não 1ão usual, ou seja, o Governo do Es
tado soücita autorização para oontratação de crédi1o 
junto a uma companhia estalai, no caso, a Con1la
nhia Vale do Rio Doce, no valor de quase três milhõ
es e oi1ocenlos mil reais, para programas na área de 
saúde, saneamento e justiça. . 

Já foi aprovado algo nêSsa direção eni 7 de de
zembro último, envolvendo a, CVRD. e o Estado do 

. Maranhão, em concfiÇÕes similares. · 
O valor enquadra-se no limite do end-.vida

mento do Estado, conforme ressaltou o Relalor em 
seu parecer. . 

É oonhecido o esforço do Govemador Vi10r 
Buaiz no sentido de reduzir o peso da máquina ad
ministrativa, prinCipalmente no que se refere aos ai· 
tos -salários recebidos por alguns funcionários, e de 
melhorar também a capacidade de arrecadação do 
Estado, que sallou de R$850 milhões, em 1994, 
para R$1,6 bilhão, em 1995. - -

A lei cofl1llementar que regUa o art. 38 das Dis
posições Transitórias prevê um periodo de 3 anos para 
a a;1ecp I<IÇão da situaçã:l concreta de cada Estado ao 
texlo oonstib.donal. A questão de maior relevância diz 
respeito oo papel desempenhado pela Co~J1)allhia 
Vale do Rio Doce no desenvolvimento das regiões 
abrangidas por seus projelos. A capacidade a:lrnilis
traliva da empresa é reoonhecicla intemaeionalmente e 
possti, entre seus alivos, grande parte do po1encial 
mineral brasileiro, com reservas que não se esgotam 
em prazos inferiores a 30 anos. Isso é o que possibi-
6ta à Vale do Rio Doce obter recursos, inclusive no 
exterior, a custÕs mais baixos no mercado financei
ro. Não se pode esperar que uma empresa privada 
venha a transferir essas vantagens comparativas 
para projelos sociais administrados pelos Estado. 
Entretanlo, isso é possível no caso da Companhia 
Vale do Rio Doce, por seü cõntrole estatal •• 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -A maté
ria continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada . 
A matéria vai à Comissão Dire10ra para reda

ção final. (Pausa) 
Sobre a ~ parecer oferecendo-a redação 

_ ,. · ai que será lido Peto Sr. 12 Secretârlo em exerci-
•. Senador Luiz Alberto de Oliveira. 

É lido o seguiôte: 

PARECER N" 7, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projelo de Resolu
ção n" 3, de 1996. · . 

A Comissão Direlora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução ri> 3, de 1996, que au10riza 
o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crédilo junto à Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD), no valor de R$3.791.344,56 (três mi
lhões, setecentos e noventa e um mi, trezen10s e 
quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centa
vos), cujos recursos serão destinados ao atendimen
to de projelos nas áreas de saúde e Justiça. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de ié!neiro 
de 1996. - Teotonio Vilela Filho, Presidente - Er
nandes ·Amorim, Relalor - Júlio campos - Luiz 
Alberto de Oliveim. 

ANEXO AO PARECER N!'-7, DE 1996 

Faço sabE>r que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do arl 48, item 28, do 
Regimenlo Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N!' , DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Espirita San1D a contratar operação de 
crédito junto à Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD), no valor de R$3.791.344,56 
(três milh6es, setecentos e noventa e um 
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 
cinqüenta e seis centavos), cujos recur
sos serao destinados ao atendimento de 
projetas nas áreas de saúde e justiça. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1"- É o Govemo do Estado do Espírito San

lo, nos termos da Resolução ri> 69, de 1995, do Se
nado Federal, autorizado a contratar operação de 
crécfrto junto à Companhia Vale do Rio Doce 
{CVRD), no valor de R$3. 791 .344,56 (três milhões, 
setecentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta 
e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), ciJj~ re: 
cursos serão destinados ao atendimento de projelos 
nas áreas de saúde e justiça. 
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Art 2> As condições financeiras da operação 
são as seguintes: . . . . 

a) valor: R$3.791.344,56 (três milhões, sela
cenlos e novenla e ~.m· mõ, trazemos e quar9nla e 
qualro reais e cinqilenla e seis centavos); 

b) Juros: 1 ,()% aa (um vírgula zero por cen1D 
ao ano) no período de caiência e 3,0% aa (três vír
gula zero por cerno ao ano) durarne o período de 
amortização, sobre o saklb devedor corrigido; · 

c) correçao 80% aa (oitenta por cen1o ao 
ano) da variação do IGP-M, no período coinpreendi
do entre a dala da deliberaçãO dos recursos e da 
amortização de cada parcela semestral; 

d) garantia: quotas-partes do Fundo de Partici
pação dos Estado- FPE; 

e) destinaçao dos recursos: financiamerno 
de projetos nas áreas de saúde e jusiça; 

f) condiç6es de pagameniD: 
- do principal: amortização em 16 (dezasseis) 

parcelas semestrais e sucessivas, com carência de 
dois anos. 

Art 3"- A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzernos e seten1a dias, a conlar 
de sua pubfrcação. 

Art · 45' Es1a Resolução en1ra em vigor na data 
de sua plblicação. 

SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal 

Discussão da redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação a redação finàl. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

AP!"QV8Cia . 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Volta

se à fiS!a de oradores. 
Concedo a palavra ao IIOble Senador Ademir 

Andrade, como Uder. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSS:PA. Como 

Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de fa
zer um registro, por so6citação do Senador Pedro Si
mon, já que há uma expeclativa sobre seu pronun
ciamento a respeito da discussão havida entre S. 
Ex>- e os Senadores José Samey e Anlonio_ Carlos 
Magalhães. : 

O Senador Pedro Simon estava pror10 a se mant
festar sobre o assunto hoje, mas teve que viajcr e. devi-

do ao atraso nas \IOiações, s. Exól prome1eu vo11ar 
. na terça-feira, para dar continuidade a essa discus

são. 
Sr. Presidente, Sr'!s ê Srs. Senadores, é tensa 

a situação no alto Ãio Guamá, divisa entre os Esla
dos do Pará e Maranhão, em região que compraen
de os municípios paraenses de Nova Esperança do 
Piriá, Paragolrinas .e Santa Luzia do Pará. 

Desde terça-feila. cerca de 700 índios Tentlés 
tomaram como reféns quatro fu1cionários da Funai, 
que foram à:juela área exatamente para negociar t.ma 
solução quanto às invasões que vêm oconendo nas 
reservas indígenas da região, pi'irq)almente por ma
deireiros. fazendeiros e pequenos produi>res IU'ais.. 

O motivo principal da retaliação dos índios é 
que sua reserva, demarcada há mais de quinze 
anos, continua alé hoje cheia de posseiros, madei
reiros, garillll6iros e até lalifundiârios. 

Segundo as informações veiculadas por repre
sentantes da Funai em Belém. os ftn;ionários toma
dos como reféns foram alé a aldeia para t.ma reu
nião, marcada com antecedência. entre os índios e 
dirigentes do órgão, reunião essa que deveria con
tar, inclusive, com a participação do Presl!!ente da 
Funai, Dr. Márcio Santim. onde seria diw JÍkla a so
lução para o problema das invasões na reséiva. 

A ausência do Presidente Márcio Saniim foi to
mada pelo conselho de guerra dos índios, formado 
por caciques e guerreiros de várias aldeias, corno 
um desrespeito e descaso para com .o problema da
quelas comunidades, 8lmenlando ainda mais o cli
ma de tensão, à mecida em que os índios percebe
ram que os representantes da Funai não tinham so
luções definitivas a apresentar. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, a inva
são de tenas indígenas em todo este País é" hoje um 
problema que parece insanável, e a etApa maior é 
do próprio Governo- Federal, que não consegue via
bilizar, de modo definitivo, a demarcação das reser
vas indígenas, conforme prevê a Constituição Fede
ral, em seu CapílUo VIII, art 231. 

Agora mesmo, SP's e Srs. Senadores, o Gover
no surpreende a sociedade, principalmente os se1D
res mais ligados às questões indígenas, com a publi
cação de 1m decreto que altera SUbStancialmente a 
política de demarcação de reservas. 

Trata-se do Decreto 11' 1.775, de 08 de. janeiro 
de 1996, que dispõe sobre procedimentos adminis
trativos para a demarcação de terras indígenas. 
Nesse decreto, chãmain atenção. alguns procedi

. m,entos adotados pelo Governo, principalmente no 
que diz respeito ao levantarnenio fundiário das áreas 
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demaicadas e à possibilidade de questionamentos 
posleriores às demarcações, o que nos parece con
tribuir para compfacar ainda mais o processo de deli
mitação das áreas indígenas protegidas pelo art. 
231 da Constitl:ição de 1988. 

O art. 4l' do Decrelo n" 1.775196, Sr. Presiden
te, toca no ponlo nevrálgico da questão, pois prevê 
quê "veri~ a presença de ~antes não índios 
na área sob demarcação, o ól!lão fundiário federal 
daJá prioridade ao respectivo reassenlamenlo ••• • 

Parece-me que, sob este aspecto, o decrelo 
presidencial é bastante claro, não deix8ndo dúvidas 
ao estabelecer que as demarcações de áreas. em · 
que existam conflitos entre brancos e índios deveJá 
ser precedida pela solução de assentarnenlos dos 
ocupantes não índios que potventura estejam na 
área Este procedimen!o, no meu el'ltender, passa 
necessari~nte pela execução de um projeto de 
reforma agrária que socialize a propriedade fundiá
ria, concorrendo também para a solução dos confli
tos permanentes entre índios e colonos, que ocor
rem por todo o País afora. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que várias dessas 
ocupações por lavradores, em algumas ocasiões. 
são provocadas por grandes madeireiros e latifun
diários, que incentivam a penetração dos trabalha
dores rurais que têm a necessidade da terra. E 
como o Governo nunca os satisfez, nunca atendeu 
às suas necessidades de lrabalho, eles penetram 
muitas vezes até financiados por madeireiros e lati-
funãJários, criando 1Ddo esse conflito. · 

Fmalmente, esse artigo do Decreto 1. 775 é, 
para nós, absolutamente impraticável, porque impU· 
caria em que houvesse recursos para tirar possei
ros que já se encontram trabalhando em terra indí
gena, por culpa do próprio Governo, e eoiOcá-los 
em outras áreas. Para que esse remanejamento pu
desse ser feito, seriam necessários recursos bas
tante expressivos. Trata-se de urna irresponsabili
dade do Governo, um Governo que não tem dinhei
ro para fazer a reforma agrária para quem ainda se 
encontra sem terra. Imaginem tirar colonos assente
dos em áreas indígenas, para colocá-los em terras 
outras. Na verdade, isso deixa claro que a questão da 
reforma agrária é da maior importância e precisa ser 
vista com mais ctidado. 

Chamo a aténção dos nobro;s Senadores para 
o fato de que a ql,leS!ã.o aqui =rda.da. portanto, re
sulta de um problema rolo maior, mostrando uma 
das faces mais injustas do Brasii, que é exatamente 
a luta pela terra e a necessidade emergente de que 
se faça reforma agrária neste País. 

I!Tllelidos à busca de um pedaço de terra onde 
possam produzir e criar suas famílias, milhares de 
trabalhadores rurais sem terra acabam alraídos pela 
possibilidade de ~o das terras indígenas com 
problemas de dernârcação, ou se envolvem de 
modo irregular ( e em alguns casos, até como víti
mas de má fé de grDeiros de terras) em ocupações 
de áreas já demarcadas. 

É evidente que a resistência no meio do ínã10 é 
menor do que no meio do latifundiário, que tem rrulí
cia própria e segurança privada 

Como se vê, esse é um quadro que exige pro
vidências imediatas do Governo cjuanlo à reformula
ção do modelo fundiário existente no nosso País. 

Lembro que, em oullbro do ano passado, o 
Presidente Márcio Sanblli estelle em meu gabinete 
para urna reunião com colonOS do município de São 
Félix do Xingu/PA, que, naquela oportunidade, ha
viam sido atacados e tomados como reféns por ín
dios parakanãs da tribo Trincheira Bacajá Na oca
sião, uma equipe da Funai e do Ministério da Justiça 
deslocou-se até a área de conflitos consfa!ando que, 
de falo, os colonos estavam ~. por desoo- · 
nhecimenlo, uma parte das terras indígenas. -

Toda aquela siluaçí!il obrigou a uma série de 
providências e encaminhamentos envolvendo a Funai, · 
o lnaa e o Ministério da Jl.61iça, a nível federal, e ain
da o lnstitutl de Terras do .PaJá e a 5ecretalia de Es
tado de Segurança PülfJCa, cin::u IStà leias e;sas que 
pderiam ter sido evitadas se, no que diz respeito 
àquele caso isolado, que se parece com a quase totaii
dade de outros casos enwlvendo conllitls entre índios 
e inVasores já houvesse sido feita a demarcação. 

Quero registrar aqui que os acordos feitos na
quela ocasião com os trabalhadores rurais não fo... 
rám cumpridos nem pela Funai, nem pelo Incra, nem 
pelo Ministério da Agricútura. À época, ficou acerta
do que os trabalhadores rurais deixariam a área, fa. 
riam um acampamento à margem de um rio em São 
Félix do Xingu e o Governo bancaria a sua alimenta
ção através de cestas básicas enquanlo eles lá esli
vessem, até que novas terras tossem encontradas 
para eles. Chegaram a fazer o acampamenlo, mas 
até hoje não receberam a alimentação prometida e, 
conseqüentemente, estão voltando para a área dos 
índios, o que pode acarretar um conflito com mortes 
e com conseqüências internacionais graves. 

Alualmente existem cerca de 1.800 famílias de 
pequenos agricultores que ocupam irregularmente 
as terras indigenas naquela região. Segundo os líde
res indígenas, hâ 17 anos eles tentem solucionar o 
problema através da Funai e aqui estou me referin-
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do novamente ao problema dos Tembés , porém, 
apesar das inconláveis nuoiões já realizadas na Al
deia, em Belém e em Brasiia, até agora não ocorreu 
nenhUm encaminhamento que-ap()nte soluções defi.
nitivas para a questão.. 

A área indígena do ARo Rio Guamá, Sr. Presi
dente, ~ 210 rn1 hectares entre os nos· Guamá e 
Gurqli, existindo ofic:ia~meiJte como reserva desde 
1974, quando foi demarcada e reúne, além dos Tem
bés, as tribos lin'tlira, Guajajara e os Unbu-Kaapor. 

A providência da demarcação, nesw caso, não 
foi suficiente para conter a invasão dos brancos, que 
se embrenharam pela mata em busca de terras agri
cultãveis, madeiras nobres, minerais e outros prt?ctu
tos da floresta. 

Alé mesmo denúncias de pl~o de maco
nha em áreas indígenas, naquela região, já motiva
ram providências da Justiça e da Polícia Federal 
para remover possíveis plantadores e traficantes 
que ali aluam. Recentemente, SP's e Srs. Senado
res. a Justiça do Maranhão concedeu liminar, deter
minando a expulsão de invasores, apreensão de fer
ramentas e reintegração das terras indígenas na ju
risdição daquele Estado. Esta medida, todavia, não 
surtiu qualquer efeito já que até hoje, segundo relato 
do Chefe do Posto Indígena do Canindé, não _foi 
possível realizar nenhuma incursão mata adentro 
por falta de efetivo poticial e de infra-estrutura para 
uma operação desta natureza. 

A questão que ora se coloca,. Sr. Presidente, 
obriga-nos a abordar mais uma vez aquilo que já é 
hoje uma exigência da soei~ brasileira: a refor
ma agrária neste País não pode esperar mais nem 
um minuto para ser realizada. 

Finalmente, quero dizer de rrünhas expectati
vas no sentido de que o Presidente Márcio Santllfi 
encaminhe a solução de mais este problema envol
vendo comunidades indígenas do Estado do Pará. 
com a determinação e sensibilidade que são pecu
liares à sua administração frente à Fanai. 

Sr. Presidente, quero registrar que o Presiden
te Márcio Santilü mandou mais doiS- ·agentes da Fu
nai à área, para conversar com os Tembés e fazer a 
sua proposta Os Tembés os seqlieslraram; são, 
portanto, seis funcionários da Funai Seqüestrados na 
reserva dos Tembés, no Estado do P'l.rá Mais um· 
conililo que se dá, uma luta que já percorre 17 anos 
e que não é resolvida, infelizmente, pela insensibili
dade do Governo. 

A nossa manifestação é para chamar a aten
ção de um problema como esse e mostrar que a re-

forma agrária necessita ser feita e que a terrã dos 
índios precisa ser respeitada. Muito obrigado. 

DurantB o d"ISCUISO do Sr. Ademir"An
drade, o Sr ...José Agripino, deixa a cadeira 
da presidência. que é ~a pelo Sr. Ro
meuTuma. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Conce
do apalavra ao nobre Senador, infórmando a V. Exª 
que dispõe de vinte mint,rtos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, os 
Uderes do PT na Câmara dos Deputados, Jaques 
Wagner e, no Senado Federal, eu próprio, tivemos 
um diálogo com os Presidentes José·Samey, desta 
Casa, e Luís Eduardo,· da Cãmarà dos Deputados, 
sugerindo que õJSSessem ao Presidente da Repúbli
ca em exercício, Marco Maciel e ao Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso que, por 
ocasião desta convocação extraordinária, _;;e colo
casse em pauta também o Programa de Garantia de 
Renda Mínima, além do projeto do Deputado Héfio 
Bicudo, que delega à Justiça Civil o exame dos· cri
mes cometidos pela Justiça Mifrtar. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pre
feriu não dar prioridade ém colocá-lo para exame 
pelo Congresso Nacional, sobretudo pela Câm!lra 
dos Deputados, uma vez que o Senado Federal já 
aprovou este projeto nesta oportunidade. Espero 
que possa ser votado pela Câmara dos Deputados a 
partir de março e, efetivamente neste ano. 

Ainda em entrevisla recentemente concedida à 
revista Bovespa, o economista John Kenne1h_. !3a!
braith, economista dos mais considerados no mun
do, fala a respeito de seu novo livro, denominado A 
Good Society, Urna Boa Sociedade, em que defen
de uma idéia elementar a respeito de como deve ser 
a sociedade equi&brada. · · 

Diz ele: 

"Não pode existir uma subclasse de 
pessoas sem oportunidades, sem uma ren
da ou trabalho, pessoas socialmente excluí
das da economia e do processo político. Só 
assim se reforça o sentido de uma socieda
de que aceita e aprecia as diferenças étni
cas e todas as outras diferenças. Todos de
vem ter uma fonte de renda mínima e, se 
esta não provém do sistema de mercado, 
então deve ser providenciada pelo Estado. 
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Todos devem ter um emprego úbl e remune
rativo. Aqui também, se não é o meroado a 
fornecer, o Estado deve resolver~ pr'Jble
ma. Quem tenta sair da sutx:lasse deve ser 
ajudado, no interesse da tranqüilidade so
ciaL Quero também St.tllinhar a importância 
da escola neste quadro. Depois, hã todos os 
bens públicos que o sistema de mercado 
não consegue produzir;. porque, por defini
ção, investe com base no retomo econôrrico 
a curto prazo.· É verdade que o sistema de 
mercado produz ótimos bens e serviços e 
em quantidade. Mesmo assim, hoje, em to
dos os países induslrializados, aumentam 
as dúvidas sobre a capacidade das empre
sas de suportarem o desafio do crescimento 
e do bem-estar. Existem os-bens plblicos, 
serviços que, na goocl society, devem estar 
sob ·a responsabilidade pública: habitação a 
baixo custo, segurança social para os ne
cessitados, parques, bibliotecas, pesquisa 
científica e médica. Enfim, tudo isso significa 
uma repartição de renda mais justa do que 
aquela que o mercado é capaz de produzir. • 

Gostaria, portanto, de assinalar que, em que 
pese a resistência a esta idéia do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e do Ministro <to Planeja
men1o, José serra, mais e mais a idéia de se garantir 
uma renda mínima a todos os cidadãos em cada so
ciedade vem ganhando respaldo acadêmico, intelec
tual e político gradualmente maior. 

O Sr. José Roberto Arruda- Permite-me V. 
Ex2 um aparte? -. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Ouço o aparte 
do nobre Senador José Roberto Arruda, com muita 
honra. 

O Sr. José Rober1D Arruda- Senador Eduar
do Suplicy, apresentei à lei de Diretrizes de Base 
uma emenda exatamente na direção do conceito da 
renda mínima, que é a adaptação da idéia que o Go
verno de Brasüia jâ i~ta no Distrito Federal. 
apenas voltado para cidades com população inferior 
a 50 rrul habitantes, fazendo da bolsa escolar às fa
mílias, abaixo da 6nha da renda mínima, uma com
plementação de renda ligada à presença dos filhos 
dessa fanu1ia, com idade de 7 a 14 anos. matricula
dos e com assiduidade na rede plillica. Penso que, 
em sendo assim, não só estal"íãmos incentivando a 
fonnação básica no Brasil, mas iríamos em direção 
à renda mínima. Mais do que isso, acrescentaríamos 
um velllr de contenção das migrações das regiões 
mais pobres para as grandes cidades brasileiras. 

Por esse caminho, nesses 1 O anos que seriam dedi
cados à educação, peto que contém a LDB, poderia
mos dar um grande passo na ãaeção da implanta
ção da compl~ da renda mínima no Brasil, 
e, mais importante que isso, ligados ao vetor educa
cional. E para essa emenda, peço, desde logo, o 
apoio de V. EP, que tem historicamente defendido 
essa questão da renda mínima no Brasil 

O SR. EDUARDO SUPLICY - É extremamente 
i~ Senador José Roberto Amm, que tenha 
V. Ex"- reconhecido a ilq)OI"Iãncia do Programa de Ga
rantia de Renda Mínima, relacionado à educação, que 
~ no Dislrilo Federal ganhou o nome de bolsa:-eiCO
Ia, instilúdo peb Gov~r Crislovam Buarque. 

Tal Programa foi objelll de artigo na Revista 
Time, de 4 de dezembro de 1995, sob o nome de 
"Tentando Fazer a Qualidade, um Governador Ataca 
o Abismo Educacional no Brasil". Acredito que seja 
de conhecimento de V. Exª. Aqui. Sr. Presidente. 
vou ler um trecho só para ftustrar que esta reporta- · 
gem de lan Mccluskey. de Brasília, mostra como 
aqui se está conseguindo realizar um trabalho que 
vai assegurar às famüias de Bra511ia terem os seus 
filhos na escola, por meio deste programa pilolll que 
-remunera os pais com R$1 00 mensais, exigindo, em 
contrapartida. manutenção das crianças, até 14 
anos, na escola. Apenas aquelas famlias que vivem 
em Bra511ia há cinco anos e tenham renda mensal 
de R$50 ou menos, por pessoa, são elegíveis. O 
Governador Crislovam Buarque informou-me que 
proximamente serão vinte rnl as 1ammas qúe esta
rão inscritas nesse programa 

Flequeiro, Sr. Presidente, que seja transcrita na 
ín1egra a reportagem da revista Time, mencionando 
o Programa Bolsa-Escola, no Distrito FederaL 

Conforme informou-me hoje também o Prefeito 
Anlllnio Palucci, de Ribeirão Prelll, jâ se iniciou ali o 
Programa de Garantia de Renda Mínima, estando 
inscritas já mais de cem farnlias. No próximo dia 
vinte e três, terça-feira, ele apresentará oficialmente 
para a cidade de Ribeirão Preto a regulamentação 
do Programa de Garantia de Renda Mínima Fami
fiar, que ali foi decorrente da iniciativa da Vereadora 
Joana •leal Garcia, e também aprovada pela Câma
ra Municipal e sancionada pelo Prefeito Anlllnio Pa
lucci, sendo que em dezenas de Municípios e em 
mais de dez Estados, nas respectivas Câmaras Mu
nicipais e Assembléias legislativas, está-se deba
tendo proje!D de natureza semelhante. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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Trying to Make the Grade 
One governar tackles Brazil's abysmal education 

~ -By 1AN MCCLUSKEY .SRASl!.IA 

E
VEN lF CM.DED ON _A VERY LENIENT 
basís, Brazil's record on education 
would be an embazrassment. The av· 
erage Brazilian bas four years of · 

schooling, compared to eight in Chile. lO 
in South Korea and 12 in the V .S. Worse 
still. more th.an 6% of children ages 10 to 
14 ha\•e never attendld scbool. lnstead, 
these làdS-more tban 3 million of them
wash cars. shine sboes and often seU · 
clrugs. Presiclolrt Femando Henrique Car
doso recently called for his countrymen 
to "address education in concrete ways, 
not justas a slogan." For decades. politi
cians' standard respcmse has been to make 
impa.ssioned speec:hes reciting tbe virtues 
of education and to squander scarce 
resources on corrupt school·building 
schemes. One pohtietan. Cristcvam Buar· 
que. ~overnor 6f the capital caty of Brasília 
and the Federal DIStnct. IS trytng to break 
the cycle of neglect with an innovative. · 
progrom that guanntees basic education 
for ali. "By lceeping children in scboal 
where they belong. • says Buarque, a for
mer university recto r. "'we can change this 
countr)• in 10 years ... 

Called Schoo1 Scholarshtp. Buarque's 
ptlot progrd.m rewards parents Wlth a 
$100 monthly mpend for keeping the1r 
children in scbool to age 14. Only families 
who bave lived in Brasília for five years 
and have a monthly income of $50 or less 
per person IUe eligible. Since March. 
5.800 needy families have been enrolled: 
another 15.000 "'iii be included ne<t Feb
ruary. The requ1rements are rigorous-if 
any child sk1ps more than two days of 
classes a month, the family immediately 
forfei~ its monthly allowance-but the in
centive scheme is working. Enrollment is 
up as much as 25% at schools in poor com
munities v.-here the program is operating. 
.. I t really works .. . They are enjoying 
school more because they ean loolc for
ward to a ne,.,· p~u of shoes or better food 
at the end of the month," says Zaira 

TIME. OECE:MBER "'· 1995 

R~•~~s. principal of the S'o. 2 Primary 
School in Paranoá. 

Getting kids into the classroom is an . 
accomplisbment; keeping them there iD a 
country with a 50% failure rate in the low

er grades is another high hurdle. 
.. B.,d schools won't hold srudents 
for long ... admits Buarqpe. who ts 
simultaneoush· try;íng to y.pgrade· 
teacher perfo.rm;mce and the 
quality of education. School 
Schoiarshjp encoung:es students 
to study harder by rewarding 
those who make the grade at the 
end of the year with their own 
bank account and an erlra·de-· 
poslt of $100. 

But is the school stipend a 
luxury that only Brazil"s relatively 
wealthy. capital can afford. as 
some critics argue? Nonsense •. 
replies Buarque. who will spend 
under I'>< of Brás11iasl996 budget 
on the·program. ~fayorsoht least 
four pro·mment Brazilian dties· 
agree and have implemented 

similar assistance programs in their school 
systems. StiD. recommendalions from en
tbusiastic supporters to clone School Schol
arsllip across the-country have drawn luke
warm responses from federal hureaucratS. 
.. The program ·s tmpact must be evaluated 
first. .. ca.utions Anna Peliano. coordinator ot 
cómmunity sOhdarity. Prestdent Cardoso's 
antipoverty program. 

There is .no such hedging in Paranoá. 
a community ol entrenched poverty on 
the outskirts of Brasília. wbere more than 
90"< ol the 498 sç:holarship students are 
expected to recer.,:e passmg grades this 
month. Saldma Rodngues. 49. who seDds 
her four chddren to school every morning. 
chenshes hoth her SIDO monthly scholar
ship money and the knowledge her 
youngsters gain. Says she: "Poor is poor. 
but those who have an education can go 
farther.·· That. says Governar Buarque, is 
elementar;.·. • 
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·O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -V. ExA 
será atendido na fonna regimentaL 

Os Srs. Senadores Esperidião Amin; João 
França, Júlio Gampos e Senadora Beneãda da Silva 
enviaram discursos à Mesa para serem públicos na 
forma do dispos10 no.art 203, do Regimenlo Interno. 

S. Ex% serão atendidos. · 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC.) - Sr. 

Presiden!e, Sri's e Srs. Senadêres, se o quadro do 
ensino s~or brasileiro tem sido merecedor de 
profundas preocupações, ao longo dos úllimos3!105, 
devido a problemas de variada ordem como contí
nuas crises orçamentárias e finanCeiras, elevadas 
taxas de evasão escolar, crescente desvalorização 
do magistério, b<üxa qualida:le de ensino, acelerado 
sucateamenlo de instalações e prédios decisões to
madas recentemente por autoridades' federais estão 
oontribuindo, ao invés de amenizar !Ss agruras, 
para o agraVa!nen1D de quadro já tão aflitivo, espe
cialmen!e no antlito do ensino superior federal. 

Permanecem na pauta dos noliciários aluais as 
repercussões da Medida Provisória número 1.195, 
de 24 de novembro de 1995, que, entre outras provi
dências, revogou o parágrafo 1 o do art. 78 da Lei nú
mero 8.112, de 11,de dezembro de 1990, que facul
tava ao servidor converter um terço das férias em 
abono pecuniário. Os efeitos dessa proibição colhe
ram os docentes li servidores das instilúções de en
sino superior pralicamen!e às vésperaS de usufruí
rem um direito legal, uma vez que o gozo de férias 
desses servidores deve coincidir com os períodos de 
recesso acadêmico. O fa1D provocou uma enxlmlda 
de &minares judiciais, em diVersas universidades, to
das favoráveis à percepção do abono' pecu1iário por. 
aqueles que jã haviam manifeslado sua opção pela 
conversão do terço- das férias à data da ecição da 
Mecflda Provisória n2 1.195. A esse respem, mani
festou-se o ~remo Tribunal Federal, na sessão 
administraliva de 14 de dezembro de 1995, assegu
rando a percepção do abono aos servidores sob sua 
jurisdição. Ora, para os docentes e servidores das 
instiiLíções de ensino superior, que amargam hã 
mlilo tempo salários comprimidos e longamente de
fasados, a perda de substancial acréscimo de ci
nheiro toma-se mais significativa se levarmos em 
con1a que o funcionalismo teve o último reajuste sa
larial em janeiro do ano passado. 

Aliás, . esse é o t6fi'la de outra polêmica que 
eslã sendo travada no momento. Alguns arautos do 
Governo Federal têm trombetc"'ado que o funcionalis
mo federal não dispõe de dala-base, à revelia da tra
dição de quase urna década, e, mais do isso, à reve-

lia de posições abalizadas e consistentes, como a 
do Deputado Miro T9ixeira, para quem a Lei 7]06, 
de 21 de dezembro de 1988, prevê claramente, em 
seu art. 12, que, "A partir de 1989, o mês de janeiro 
será considerado cfãta..base das revisões dós venci
men1DS, salários, soldos e proventos dos servidores, 
civis e militares, da Administração Federal Dire)a, 
das Au1ar.quias, dos extintos Ter.ritórios Federais e 
da fundações pLblicas." Aqui no Senado, eminentes 
colegas, corno o Senador Josaphat Marinho, argu
menlam que o Governo tem o dever de repor a infla
ção passada, mesmo que não hotNesse lei especifi
ca para isso. Na terça-feira des1a semana, também 
a Senadora Júnia Marise conclarnou o Presidente da 
República a conceder o reajuste' ao funcionalismo, 
sob O aJT1)arO da Lei [I!! 7.706/88. 

Não bastassem todos os percalços por que 
passam as instituições federaiS de ensino superior, 
mais um desprop6silo das autoridades econôrnicas 
vem se somar a todos os já existentes e difundir in
segurança e intranqiiilidade junto a seus docentes e 
servidores técniC9-ll(lminislrativos, bem como junto 
a seus dirigentes. 

Repori!Hne particularmente ao tra1amento que 
o Poder E;xeamvo vem dando a decisões judiciais 
transitadas em julgado, já conformadas em preca1ó
rios expecfiCios pelo Poder JuãiCiãrio no exercício de 
'1994, a serem pagos em 1995. Acontece que o Exe-
cutivo vem rnanifes1ando ·deliberada resistência ao 
<:llqlrinlen1D dessas decisões judiciais, em flagrante 
desrespeito ao art. 1 00 da Magna Carta, que eslabe
lece a forma e o prazo para os pagamentos devidos 
~ Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 
virlude de sentença judiciãria. O parâgrafo 1 o do art. 
100 reza o seguinte: 

•E: obrigalória a inclusão, no orçamen1D 
das entidades de direito público, de verba 
nec e 5 5 ru ia ao pagamen1D de seus débitos 
cons1antes de precalórios judiciários, apre
sen1ados até 1 o de julho, da1a em que terão 
l!b aDzad'lS seus valores, fazendo-se o pa
gamen1D até o final do exercício seguinte." 

Pois bem: o exercício seguinte, isto é, o ano de 
1995, findou-se hã mais de meio mês e até agora o 
Tesouro não autorizou a Hberação dos precatórios. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
A Presidência do Senado Federal acaba de re

ceber Ofício da Associação Nacional dos Dirigentes 
da lnstiiLíções Federais de Ensino Superior ANDI
FES, entidade que congrega as universidades fede
rais e as instituições de ensino superior federais iso
ladas, solicitando que se dê ciência a esta Casa da 
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"gravidade dos ab:>s de resistência ao pagamenb:> 
dos precatórios", bem como solicitando dos Srs. Se
nadores que alertem as autoridades da área federal 
para a ilegalidade dos ab:>s referidos, •que e$ro a 
configurar, pelo menos em tese, crime de responsa
bilidade, nos ~rmos do inc. IV do ar!. 12 da Lei nº 
1.079, de 1 o de abril de 1950." 

I n!orrna ainda o rejlrido Oficio que as instilti
ções federais providenciãram, em teiJ1)0 hábil, o pe
dido de inclusão desses pagamentos no Orçamen1D 
Federal, •com cuidadosa observância das instruções 
contidas no Oficio-Circular COF/SAG/MEC no 
004/94, de i2 de junho de 1994, expedido pala 
Coordenação Geral de Orçamento e Rnanças do 
Ministério da Educação e do Desporto ( .. ,). No en
tanto, esse mesmo Ministério, que, por dever legal, 
acolheu os pleitos, posteriormente, êom a participa-

. ção do Ministério da Fazenda e Planejamento, pas
sou a reduzir os valores, suprimindo precatórios e 
deixando de considerar o valor real, em gritante des
cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Fede
ral, "prolalada nos autos do Agravo Regimental em 
Agravo de lnstrumenb:> no 157 .236-2-8P (publicada 
na LEX-201, JSTP p .. 110), da!ada de 05.05.1995", 
que define o crécfllo corno de nalureza a6mentar, de
vendo ocorrer em valor real, e, portanb:>, de urna só vez. 

Aventada a possibilidade de pedido de prisão 
dos dirigentes das instituições de ensino superior, 
chegou a reunir-se o Colégio de Procuradores Ge
rais da ANDIFES, ainda nos primeiros dias do ano, 
para examinar os prováveis desdobramenb:>s da si
tuação dos precatórios. 

Diante da insiStência do 6ovemo em não libe
rar o pagamento dos precatórios, cresceu o entendi
mento de que os fatos estavam a configurar prática 
de crime de responsabilidade. Em Porto Alegre, o 
Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 
4i! Região, após acolher informação da Reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul dando 
ciência do não-repasse à instiltição dos recursos or
çamentários destinados à quitação de Precalórios 
Judiciais expedidos pelo Tribunal citado -, encami
nhou ofício ao Procurador Regional da República no 
Estado do Rio Grande do Sul, no qual· solicita as 
providências cabíveis. 

Ora, se o Executivo não cumprir com urgência 
o que determina a Constituição, as interpelações às 
Procuradorias Regionais irão se multiplicando pelo 
País afora, a exemplo do já ocorrido no Rio Grande 
do Sul, e breve o assunb:> estará desembocando 
nesta Casa, já que é da c:Ompefência privativa do 
Senado Federal processar e julgar o Presidente da 

República nos c;:rirnes de responsabilidade e os Mi
nistros de Estado nos crimes da mesma natureza 
conexoS com aqueles. 

Além do mais, Sr. PJesidente, cabe ao Con
gresso Nacional, por determinação constitucional, o 
controle externo da União e das entidades da admi
nistração di reta e indireta, quantó à legalidade, legiti
midade, economicidade e outros. 

Não ixx!emos fechar os olhos para a gravidade 
da situação vivida pelas instituições federais de ensi
no superior! T raladas com descaso e desrespeito 
pelas autoridades federais, tais instiluiçõ!ll> vêm dia 
a dia perdendo a autonomia que lhes confere a 
Constituição, ficando reduzidas à condição de "primo 
pobre" da educação brasileira! 

Ainda há dias aliás, a Universidade Federal de 
meu Estado lançou um alerta público à coiTlUllldade, 
denunciando o projeto perverso de )lalorização das 
organizações privadas em detrimenb:> da educação 
pública, e incitando a sociedade catarinense a unir 
esforços •para garantir a sobrevivência da Universi
dade Pública, comprometida com a democratização 
do acesso ao conhecimenb:> e com a produção do 
saber voltada à melhoria da qualidade da vi9a em 
1Ddas as suas manifestações. • · 

Nã'J resta dtNida de que no projeto de co~ 
de um pais soberano figuram em primeiro plano as ins
tituições de ensino superior p(blicas. À sua sobrevi
vência, portan1D, devemos devotar empenho e apoio! 

Era o que tinha a dizer. Obrigado! 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB - RR.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a malária cons
titui a maior endemia do País na atuariCiade. É uma 
antiga inimiga da humanidade, mas, apesar de ve
lha, promete continuar ceifando vidas por muito tem
po. Faltam investimentos para combate do parasita 

Por quê? Por uma razão mlilo simples. A malá
ria ·é doença de país pobre. Atinge nações da América 
Central e do Sul, África e Ásia. Pot.pa os povos mais 
ricos. Norte-americanos e europeus estão livres dela 

No Brasil, os números assustam. Antes do fim 
da década, pode chegar a u•,, milhão de casos 
anuais. Mais de 99 por cento. Sr. Presidente, con-
centrados na Amazônia -

Roraima, o Estado que represeilto neSta OCasa, 
é o maior portador da doença no mundo. São mais 
ae 170 mil casos por ano. O Estaci" ·egistra a ina
creditável média de cem ocorrênci...; para cada mil 
habitantes. Ou seja, dez por cento da população pa
dece desse mal, que pode matar em seis dias. 

A geografia da matária não se restringe a Ro
raima No ano passado, dez mil pessoas, metade 
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das quais residentes na área urbana de Altamira, 
contraíram a doença. 

Surpreende, Sr. Presiderrte, a situação de Ma
naus. Lá, depois de dez anos de erradicação, a pra
ga reapareceu avassaladora Em 1993, ocorreram 
dezessete mil casos na cidade. Sem contar os do ino 
terior, cujos números me faltam no momenlo. 
• Muitas causas respondem pelo aumento da in
cidência desse antigo inimigo d'gs pobres. Entre as 
principais estão a imigração desordenada dos sulis
tas para a Região Norte em busca da riqueza escon
dida no solo daquela metade do pais. 

Aí desenha-se o qua::lro por lodos. conhecido. Pro
liferan.se os gariiTplS clanclestinos. AQride-se a floresta 
Amazônica. hétli!at do rnosqt.ito transmssor. Descuida
se do saneamento básico na maior parte dos Es1a
dos hóspedes desse novo espécime de bandeirante. 
. Sabe-se que as etapas iniciais de· ocupação 
de novas terras no caso específico da· Amazônia, 
logo depois da chegada de colonos e garimpeiros 
contribuem para completar a moldura desse quadro 
desolador. A dernba:la de áJvores e os clesbalranca
mentos af131Tl-Se às condições socioeconõmicas bas
tante precárias. 

O grande impaelo ambien1al causado pela 
ação dos garimpeiros, Sr. Presidenle, tem provoca
do, por um lado, a incontrolável devastação do meio 
e, de outro, o surgimento de focos perfei1os para a 
criação dos mosquilos transmissores da malária 

As grandes companhias farmacêuticas interna
cionais fazem pouco ou nenhum investimento na 
pesquisa dessa praga A razão do desinteresse é fa
cilmerrte descoberta: o pouco relomo financefro. 

Como elas lxEc::nl o 11.00 a:ima da saúde e cb 
bem-estar dos pows, encontram rrinas mt.ilo mais pro
rrissoras para aplicar os recursos. É o caso da Aids, 
por exemplo. Apesar de o HIV matar cem mil pes
soas por ano e, na pior das hipóteses es1ará matan
do quatrocentas mil na virada do milênio, milionários 
investimenlos sãJ feilos no setor. E qualquer avélnço 
na luta contra o vírus vira notícia em lodo o mundo. 

Por quê? Porque os ricos lêm inleresse enonne in
teresse, lfga-se na soll.Çã> dessa ~TcÇa CJJe rm sele
dona tamanho de corda bancária para ata::ar. E matar. 

Então, Sr. Presidente, os paises que têm pro
blemas com a malária têm que tornar iniciativa. Inútil 
esperar que outros o façam. Hã que buscar solução 
para o problema ~em demora. Já 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a malária é 
problema de saúde pública na Amazônia. A popu
iação daquela vasta área tem sioo submetida a 
grande processo de degradação ambiental provoca-
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da por queimadas e por projelos agropecuários hoje 
em abandono. 

Esses brasileiros pedem socorro. O Governo 
precisa destinar recursos para o desenvoMmenlo de 
irrtensa caJl1l3llha dê enadicaçã:l da malária Precisa. 
também, dar condições para que os órgã:ls que se 
OCllpém da doença fulcionem e currp-am seu papel 

Pessoal, remédio e condições de trabalho para 
o combale efetivo do parasita é o que pede a Fun
dação Nacional da Saúde para salvar a vida das víti
mas da malária Mt.ilo pouco. Atandê-la depende só 
de vontade política 

Era o que tinha a !fiZer, Sr. Presidente. Mtito 
obrigado. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, os desastres nuclea
res de Chemobyl, na ex-União Soviética, e de Three 
Miles IStand, nos Estados Unidos, sem dúvida algu
ma vieram colocar um freio no andamento dos pro
gramas nucleares que se desenvolviam no mundo. 
Esses dois aco.nlecimentos serviram para mostrar 
que a energia atõmica, a despeito de suas inúmeras 

· · e incomensuráveis vantagens, no campo ecológico e 
no campo das ciências, requer urna atenção redo
brada no que tange à segurança. De nada adianta 
ser menos poluente, se um a::idente numa dessas 
usinas pode causar prejuízos inimaginâveis e irrepará
veis ao meio arrbiente e .à vida ht.rnana. De nada 
adianta salvaf Vidas às custas da I !liljzação OOequacfa 
e racional dos átomos, se um vazamenlo ocasional de 
combustível nuclear pode ceifar cerrtenas de vidas ou 
prejuõiCal' de forma irreparável milhares de oWas. 

O BrasH, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
mi.Ítl jâ sofreu, em seu desenvolvimento, por não es
tar na vanguarda cb conhecirnent> cientifico e tecnoló
gico. Tudo aqLi é conseguido a duras penas, pois mti
to dGqt..ilo que faz parte do dia-a-dia da ciência de paí
ses desenvolvidos e industrializado ainda precisa ser 
investigado por nossos cieulistas como se ainda esti
véssemos nos primórdios desses conhecimentos; mui
ta descoberta da comunidade científica desses países 
é simplesmente sonegada aos nossos pesquisadores, 
com medo de que possamos, no futtro, utilizar esses 
conhecimenloS contra esses mesmos países. 

A esse propósilo, é muito significativa a adver
tência contida em documento secrelo da Embaixada 
Norte-Americana, a que a CPI encarregada de in
vestigar as exportações de minerais radioativos, em 
1956, teve a::esso: "o estabelecimento no Brasil de um 
processo de extraçã:> de urânio fóssü pode ser consi
derado como uma ameaça à segurança dos Estados 
Unidos e do Hemisfério Ocidenlal"; ou a reação do Se-
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nador norte-americano John Gem à assinaiLra do 
acordo lu:lear do Brasi com a Alemanha, em 1975: 
"Nao !emos mais o monopólio do conhecimenb nu
dear. Temos que encontrar novas formas de controle". 

Corri> se vê, Srs. SenOOores, O 5aJer é una u
ma de doninação. ACJ,Jele que o detém, ~ que o 
transforma em novas teCI Dlogias e em rovcs inlleniDs 
tem .o domírio, tem o controle, cita as normas. lvJs ou
tros cabe, tá> somente. obeêleca, fazer o cpe se ITB1da. 

A energia nuclear, apesar dos percalços men
cionados no início, continua muito i~ para a 
hwnanidade. Na França. por exeri1Jio, selanta por 
cento da energia aí consumida são de origem nu
dear. Nos países da Comunidade Européia a ener
gia nuclear eslará respondendo, no próximo ano, ·por 
quarenta por cento do consumo gloBal de elelricida-

. de. Em tenros ecológicos, os benefícios dessa op
ção saltam à vista: no mundo induslriafiZado, a Fran

. ça é um dos países em cjUe os níveis de ernissao do 
dióxido de carbono (C02) é dos mais baixos. De 
acordo com Mauro Moura, assessor da INB Indús
trias Nucleares Brasileilas. estudos indicam que, 
"coll1larada a uma central a carvão da mesma po
tência, uma usina nuclear de mil megawals evitaria 
que nada menos de seis mil toneladas de poeira e 
oito rmlhões de toneladas de gás carbOnico fossem 
lançadas na atmosfera no período de um ano. As 
centrais nucleares não produzem gás carbOnico nem 
óxidos de enxofre e azom, apontados como causas 
principais da degradação ambiental e responsáveis 
pela morte lenta das Honestas em todo o IIUldo, 
principalmente na Europa". 

Na mecfiCina, o avanço proporcionado pelo uso 
adequado de energia nuclear foi simplesmente fcn
tástico: a radioterapia, a cintilografia e a tomografia 
ajudam cada vez mais a diagnosticar doenças e sal
var vidas. Mas, não é só isso: téalicas de inadiaçao 
criamm um campo novo na conservação de alimen
tos; o isótopo Carbono 14 revolucionou as téCI icas de 
datação de obras de arte e de peças arqueológicas.. 

Infelizmente, o nosso acesso a essas novas 
tecnologias e a esses novos conhec:imeiltos científicos 
só tem ocorrido a reboque dos países desenvolvidos. 

Por pressões internacionais, principalmente 
dos Estados Unidos, os nossos conhecimentos nes
sa área eslã:l no mínimo trinta anos atrasados Docu
mentos a que a CPI jâ mencionada teve a::esso reve
laram ainda a existência de t.m o~ doct.rnentl se-

creio. em gue conslava a exigência para a dernissao do 
afmira1te Alvaro Allerto da pesi:Jên:ia do CNPq pelO 
sirqlles falo de ter alcJirido à Alemanha três UlraceniJi. 
fuga:bras. Nàl só foi ele demitido como as Ulla:eclbifu. 
Qa:bras foram anesladas pelas tropas norfe.amari. 
calaS de oca paçl!n, seriadas na Alemauha. 

Paralelamente a essas pressões, existem ·ou
tras igualmente dOOIS. Carrion Júnior, Secretário de 
Planejamenlo do Rio Grande do Sú, em artigo pú:lli
cado no Jornal de Blasilia de 1 0/3193, indaga, por 
ex~o: •Quem não sabe que o famoso Tratado de 
Não-Proliferação de Annas Nucleares (TNP) é leoni
. no, desigual e imoral, ao só estabelecer obrigações 
e restrições aos países que ainda não dominam a 
tecnologia nuclear, inclusive stbnetendo-os a inspe
ções ht.milhantes, a que o manopóf10 dos possuido
res de bombas não se submetem?" 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, não é só oportuno ou de bom alvitre, mas é 
IA'Qenle .e obrigatório que recoloquemos em âiSCUS
são a quesfao nuclear. 

Precisamos escolher que caminho trühar no fu
turo: se o caminho do desenvolvimento e da altivez 
como naçao o que implica grandés conhecimentos 
cientificos e o domínio do fltorno ou o caminho da 
subserviênçia. que se contenta com aquilo que os 
outros quiserem nos repassar; se o· caminho de 
quem é capaz de se impor por seus conhecimenlos 
e suas idéias ou aquele de quem só faz o que ~ 
querem que façam. é" 

Caso optemos pela nossa alinnaçikl comc{povo 
e como naçfll, o que nos parece óbvio, precisanos le
var adiante o nosso programa nucleaf tão pei10S311191t
te ink:iado e tão ineJcplicavelmente paralisa:b; precisa
mos dar conclições aos nossos cientistas para que 
pos:san ven:ladeiramert perscru;ar os intrincados ca
minhos da ciência e do saber; precisamos conci.ir a 
usi1a Angra 11, para que não se percam os bilh5es de 
d6aes que ali jâ foram imlesli:loS e para que possa
mos desfrutar dos benefícios desse inveslimeniD. 
Com o Engenheiro Gtilhenne Gamargo, concloo: "pre
cisamos debater seriamente esta questão e não acei
tar este apaJtbeld nuclear que nos querem impor". 

Muito obrigado! 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ)- .. 
· · ·Eu te chamei em justiça, tomar-te-ei 

pela IIW, te guardarei, te farei mediador da 
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aiança com o povo e luz dos gentios; para 
abrires os olhos aos cegos. para fiaues d:l 
prisão o cativo e do cárcere os que jazem 
emtmvas 

lsafas,42 
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado

res, às portas do séc:Uo 21, temos as s"slido no Rio 
de Janeiro várias clemorlstraçOe: de discriminàçaO e 
preconc:eilo religiosos que não pooemos maiS, Supor
tar calados: A união das forças políticas conservado
ras. retrógradas, ~hadas em atacar a organiza
ção da sociedade civil e a participação dos evangér,. 
cos no movimeniD popular. Esses bolsões de autoli
tarismo, em plena vigência do regime demoaático, 
são fomen1ados por líderes políticos que temem o 
renascimento da força do movimento popular ape

. nas por uma razão: porque não têm coi'J1)etência su
ficiente para se estabelecerem, a não ser através de 
mandalos conquistados, às vezes, com a compra da 
consciência: dos menos' favorecidos. 

No final do ano passado, o Rio de Janeiro viveu 
mais um de seus grandes rmmentos históricos, nos 
quais a participação popular foi muito além daquelas 
n 1a1 õfestadas nas umas. Organizados pelo movi
mento Viva Rio, de recuperação do Estado do Rio 
de Janeiro, os cariocas foram às ruas não apenas 
peã~r o fim da violência, mas sobretudo convocar 
seus conterrâneos a aprenderem a não confiar ape
nas aos governantes a tarefa de luta por melhores 
condições de segurança p(blica, como também de 
melhor qualidade de vida em granl:les cidades do 
Rio. O movimento que ficou conhecido corro Reage 
Ri:l, teve o mério maior de regar o processo de fo!TI'la:
ção de tmaconsciência de c:icladéna 

Para tristeza nossa, a cidadania carioca, que 
se fortalece sobre os pilares do movimento V'IVB Rio, 
só enconiJa obstáculos na reação daqueles que 
mais deverian! apoiá-la: o senhor GovE>.mador do Es
tado e o senhor Prefeito da cidade do Rio de Janei
ro. A primeira reação lastimável desses líderes políti
cos foi com relação a um dos frutos mais visiveis do 
movimento Viva Rio: a Fábrica de Esperança. um 
dos maiores projetas sociais da América Latina, er~
cravada numa das regiões mais pobres e violentas 
do país. O suspeitissimo episódio da cocaína encon
trada na Fábrica da Esperança foi um pralo cheio 
servido pela destemperança e irresponsabirldade 
dos governantes do Rio de Janeiro. 

Coordenada pelo reverendo Caio Fábio DA
raújo Alho, a Fábrica de Esperança. com seus 17 
projetas em menos de um ano, se tJansformou 
numa espécie de 411esfado da incompetência das 
políticas sociais desses bolsões de autoritarismo 
que se instalaram no Rio de Janeiro. A Fábrica de 
Esperança é também fruto de uma atuação inédita 
dos evangé&cos para fora dos inites de suas igre
jas. É um trabalho social que fortaleceu o modelo 
de parcerias entre comunidade e iniciativa privada, 
sem finalidade religiosa e muito menos lucrativa. o 
l.nico objetivo é salvar o homem do destino ~~ 
que lhe foi imposto pela enonne desigualdade social 
que não act-.a limites em nossas fronteiras. 

Como bem defiriu·o jornalista Zuenir Ventura, 
em artigo plillicado pela revista Vinde, do Rio de Ja
neiro, a Fábrica de Esperança é, mais do que urna 
entidade física, tma força de paz num território mi
nado e dominado pelo tráfico de drogas, aquela ban
da esquecida da cidade partida 

Ao contrário do que supõem alguns políticos, a 
Fábrica de Esperança não visa a promoção pessoal 
de quem quer que seja e muito menos do reverendo 
Caio Fábio. Quando ele idealizou o projeto social da 
Fábrica, jã havia conquistado, através de sua postu
ra ética e de um cflâlogo franco, um espaço privile
giado na mídia Que me perdoem as vozes disso
nantes a do reverendo Caio Fábio, até mesmo no 
meio evangériCO, mas ele jã entrou para a história da 
igreja evangélica brasileira como um dos primeiros e 
poucos pastores a eslabelecer um canal de comuni
cação entre os evangélicos e os meios de commica
Ção de massa do país. Durante mUto tempo a igreja 
evangélica esteve à margem da mídia 

Reconhecido internacionalmente por seu traba
lho de evangelização, o reverendo Caio Fábio; como 
presidente da Associação Evangélica Bra511eira, 
conquistou também o respeito de líderes evangéli
cos investidos de urna postura ética e preocupados 
em rMar-se não apenas da aparência, mas do pró
prio mal. O mal da omissão que virou marca regis
trada neste país. Ao lado desses homens de Deus, o 
reverendo Caio Fábio tem mostrado que a piãtica da 
fé cristã estã intimamente ligada a uma postura ética 
que sirva de exflll1l(o para todos, inclusive a ho
mens cujas trajetórias políticas se desenrolam para
lelamente a suspeitas e acusações de malversação 
de recursos p(illioos. Relerroro, então, a expressiva 
passagem bíblica sobre a sarnaritana que quase foi 
esfolada devido aos seus supostos pecados, julga
dos com parcialidade por seus iguais. E pergUnto, 
quem pode lançar a primeira pedra? 



-~ 

Janeiro de 1996 ANAis DO SENADO FEDERAL 451 

Pois são justamenla aqueles, cujas trajelórias 
políticas já foram questionadaS, que lançam pedras 
contra um projeto da envergadura social e humanitá
ria, co'mo o da Fábrica de Esperança. e conba um 
pastor evangélico com a envergadura moral e ética 
do reverendo Gaio Fábio. Primeiro tentaram difamar 
a Fábrica por conta de algU'IS gramas de cocaína 
achadas a poucos metros de onde os traficantes 
agem i~ sem~ coerçao por parte 
do poder p(blico. l..amenta:olelmente, a a1uaçíkl periCial 
nas favelas do Rio está mais decfiCada a colher os divi
dendos da repressão oficial. Aumentam as dificulda
des, para se vender dificuldades. Depois, essas aves 
de rapina tentam ~ o reverendo Gaio Fábio a 
líderes evangélicos de fichas stjas, réus coule s s JS de 
suas próprias ganâncias. Com desfaçatez tentam 
transferir para a liderança religiosa dd'reverendo Gaio 

· Fábio a rupa ou a responsabilidad de ações ilícitas 
.que eles mesmos não podem ou não querem contro
lar. É bom que ninguém se esqueça que três meses 
antes de virem a público imagens que hoje e1 ibistecem 
as evangélicos de modo geral, o presidente da Asst:r 
ciaçãl Evangélica Brasieira, reverendo Gaio. Fábio, já 
havia OO'Jertido à opiniã:) pü:li"K:a- com isençikl e. por 
que não dizer, com prejúzos na relação entre os cris
tãos, ma> com a coragem e a determinação da:jueles 
que não têm medo e nem tomam partido - para as 
práticas reprováveis por parte de alguns. 

Pois agora algumas personalidades p(blicas terr 
tam colocar o reverendo Caio Fábio no mesmo nível 
daqueles a quem ele não tem pqqlado duras críticas, 
a despeito de COITU'Igarem da mesma fé aistã. Antes 
de col'lllafá-lo à ética mercantii"JSta, seus oosadores 
deveriam pesquisar melhor a respeit> da:jueles que os 
ce~ a respeito de quem são os ~ colaborado
res ãu-etos. Em vez disso, abrem artilharia pesada con
tra o reverendo Caio Fábio, com ilsinuações maldosas 
e suspei1as sem provas, o que em qualquer país sério 
geraria perdas mBionárias na justiça por danos morais. 
Aüãs, desde as primeiras e ~íveis reações 
dos governantes do Rio, ao episódio da Ffbrica de Es
perança, o reverendo Caio tem sido vítima de um S&
qi.ies!ro moral corno poucas vítima> de seqüestros so
freram na última onda de aiminalidade no Rio. Sem 
documentos ou sequer vídeos amadores, o reveren
do Caio Fábio tem Sido apontado injustamente corno 
um aproveitador e atê chamado de aventureiro em 
rede nacional. O que justificaria tanto ódio? O que 
estaria por trás dessa perseguição? Seriam motivos 
espirituais ou seriam motivos políticos? 

O que esses acusadores precisam saber é que 
a missão evangélica do reverendo Caio Fábio tem 
quase duas décadas de serviço paraeclesiástico pres
tado a este País. ~ tem sido responsável, tarroém, 
pela divUgaçã:l de uma excelente imagem do erasu 
em suas viagens e congressos no exterior. Que nin
guém pense, porém, que o reverendo Caio Fábio é 
sinlJiesmente mais um abnegado na obra de Deus. 
Ele o proclama com todo seu coraçiil>, todo seu espíri
to e toda a sua inteligência, com um profu'ldo amor 
pelo que faz, vi:Jrando iTleiiSalllel de com a ~ 
ção de um Evargello pleno. lameriavelmente nem 
todos tem olhos de ver! Como o reverendo Caio Fflbio 
costuma dizer, ele próprio nao está se deãiCando a fa
zer a seg~ coisa melhor que poderia. Ele está 
empenhado no que considera ser a primeira melhor 
coisa que deveria fazer, pregar as boas· novas da 
salvação no meio de um país que precisa ser social
mente~- A fé sem a obra é morta. O Bom 
Pastor dá a vida por suas ovelhas. A Fábrica de Espe
rança é obra viva. concreta, de amor e respeilD a seres 
humanos caídos, desposstídos, escarnecidos, desas
sislidos, que lá enc:on11an um espaço para desenvol
verem seus conhecimenils, aumentar suas possibili
dades, acreditar na vida e sentirern-5e gente! 

Ao menos em nome da paz e da necessidade 
de se reconstruir o espírito de lDJerancia nesta socie
dade, os inquisidores do reverendo Caio Fábio e da 
Fábrica de Esperança dàveriam, sim, se despir de 
um dos sete pecados capitais- a inveja- e adqWir 
verdadeiro e digno espírito p(blico. 

Muito obrigada! 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência encerra os 
trabalhos. 

(Levanla-se a sessão às 17h50min.) 

ATAS DAS 61-E 7"-SESSOES DELIBERAnVAS 
ORDINÁRIAS, REALIZADAS EM ': 

16.DEJANEIRODE 1996 ~ 
-

(Publicadas no Diário do Senado Federal, 
de 17 de janeiro de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

Nas páginas 00281 e 00337, 1~ coluna, nas 6-
tas de comparecimento as sessões reariZadas às 14 
horas e 30 minuiblS e às 18 horas e 30 minutos, res
pectiliarnente, inclua-se, por omissão, imediatamen
te, após o nome do Senador Nabor Júnior, o nome 
do Seguinte Senador: · 

Ney Suassuna 
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Ata da 1 Oª- Sessão Não-Deliberativa 
em 19 de janeiro de 1995 

1 ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª' Legislatura 
Presidência dos Srs. Vaimir Campelo, Lauro Campos e Casildo Maldaner 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (VaiJnir Campelo) - De- Art 4º- Para a consecução dos objetivos indica-
claro aberta a sessão. dos nesta lei, poderá o Município, o Es1ado ou o Dis-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos. tra- trito Federal explorar a via ou o porto diretarnente ou 
balhos. através de concessão, nos tennos das leis federais 

O Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Ca-. que regem as concessões e da Lei rf' 8.630, de 26 
sildo Maldaner, procederá à leitura do Expediente. de fevereiro de 1993. 

t: lido 0 seguinte: § 1 ~ No instrumento de convênio constará clãu-
sula prevendo a possibilidade de aplicação da legis-

EXPEDIENTE ~ lação do Município, do Estado ou do Distrito Federal 
AVISO na cobrança do pedágio ou da tarifa portuária, ou de 

outra forma de cobrança cabível, no que não contra
rie a legislação federal. DE MINISTRO DE ESTADO 

N2 5196, de 17 do corrente, do Ministro da 
Aeronáutica, referente ao Requerimento n" 1.470, de 
1995, de informações, do Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

Ofícios do f!l Secretário da Câmara 
dos Deputados, encaminhando à revisáo do 
Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~6, DE·1996 
(N" 1.178/95, na casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da ~epública 

Autoriza a Unilio a delegar aos mu
niclpios, estados da Federação e ao Dis
trito Federal a administração e explora
ção de rodovias e portos federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ FICa a União, por intermédio do Ministé

rio dos Transportes, autorizada a delegar, pelo prazo 
de até vinte e cinco anos, prorrogáveis por até mais 
vinte e cinco, aos mlll'licípios, estados da Federação 
ou ao Distrito Federal, ou a consórcio entre eles, a 
administração de rodovias e exploração de trechos 
de rodovias, ou obras rodoviárias federais. 

Art 2" Fica a União igua!onente autorizada, nos 
termos desta lei, a delegar · exploração de portos 
sob sua responsabilidade r. J sob a responsabilidade 
das empresas por ela dir•;;a ou indiretarnente contro
ladas. 

Art 3" A delE. ]élção será formalizada mediante 
convênio. 

§ Z' A receita auferida na forma do parágrafo 
anterior será aplicada em obras complernentàres, no 
melhoramento, ampliação de capacidade, conserva- · 
ção e sinalização da rodovia em que for cobrada e 
nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos 
portos que lhe derem origem. 

Art 5" A União poderá destinar recursos finan
ceiros à construção, conservação, melhoramento e 
operaÇão das rodovias ou trechos de rodovias e 
obras rodoviárias federais ou aos portos, objeto de 
delegação, desde que !ais obras e serviços não se
jam de responsabilidade do concessionário. 

Art 62 No exercício da delegação a que se re
fere esta lei, o Município, o Estado da Federação ou 
o 9istrito Federal observarão os limites da compe
tência da União. 

Art Til Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

MENSAGEM~ 1.175 

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acOmpanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes, o texto do 
projeto de lei que Autoriza a União a delegar, aos 
Estaôos da Federação e ao Distrito Federal, a admi
nistração e exploração de rodovias, de trechos de 
rodovias, ou de obras rodoviãrias federais. 

· Brasnla, 31 de outubro de 1995. - FernandO 
Henrique Cardoso. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS f\12. 35, DE 6 DE SE
TEMBRO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DOS TRANSPORTES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Atendendo proposta formulada por este Minis-

tério, o Poder Executivo está encarrinhando ao Con
gresso Nacional projeto de lei tendente a atualizar o 
Sistema Nacional de Viaç.ão. 

2. Paralelamente a4 tal projeto, é oportuno que 
a União possa delegar aos Estados e ao Distrito Fe
deral competência para administrar e explorar rodo
vias ou trechos de rodovias, bem corno obras rodo
viárias que hoje estão sob jurisdição federal· ou nela 
continuarão. 

3. A minuta do projeto de lei que ora submeto à 
elevada consideração de Vossa Excelência visa a 
adequar a legislação pertinente à mâtéria, hoje con

. dicionãda aos parârnefros ditados pela Lei 11' 9.07 4, 
dá 7 de julho de 1995. 

4. Trata-se de providência reclamada pelo de
senvolvimento da economia nacional, acrescentada 
às exigências contemporâneas de desregulamenta
ção e de descentralização, objetivando facilitar o au
mento da produtividade nacional, através de proces
sos de transferência jurisdicional e de terceirização 
de segmentos viários, com vistas a maior eficiência 
e redução dos custos operacionais dos serviços de 
infra-estrutura de transportes prestados pela Admi
nistração Pública, e atendimento satisfalório aos 
usuários desses serviços. 

5. Ressalte-se, por oportuno, que este projeto 
se compatibiliza, substancialmente, com a política 
de modernização adotada pela. Governo Federal, re
definindo o papel do Estado a· o redimensionamento 
de seu tamanho, eliminando a tutela do mesmo so
bre a atividade econõmica dos serviços pü:>licos nas 
rodovias federais, e transferindo aludidos encargos, 
não só aos governos estaduais, mas, tarrbém, à ini
ciativa privada, por intermédio do instituto juridico da 
concessão, que poderão explorá-la mediante a co
brança de pedágio. 
. _ S..É.de.salientar-setersido_ama!ériaemques~ 
tão discutida com os diversos segmentos da socie
dade e, em especial, com os governadores dos Es
tados, tendo havido consenso em relação à oportu
nidade de transferência da administração de algu
mas rodovias federais para aquelas unidades fede
radas. 

7. Assim, submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência a minuta de projeto de lei emane
xo, que, uma vez aprovado, em face da relevância 
da matéria, demandará pedido de urgência para sua 

·apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos do 
parágrafo primeiro do arl 64 da Constib.ição. 

Respeitosamente, Odacir Klein, Ministro de 
Estado dos T ranspojl:es. 

Projeto original, encaminhado pelo 
Presidente da República 

PROJETO DE LEI1.178J95 

Autoriza a União a delegar, aos Es
tados da Federaçao e ao Distrito Federai, 
a administraçao e exploraçao de rodo
vias, de trechos de rodovias, ou de obras 
rodoviárias federais. · -

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ FICa a União, por intermédio do órgão 

competente do Ministério dos Transportes, autoriza
da a delegar, pelo prazo de até vinte anos, aos Esta
dos da Federação onde se localizem, ou ao Distrito 
Federal, a administração de rodovias e exploração 
de trechos de rodovias, ou de obras rodoviãrias fe
derais. 

Arl 22 A delegação será formalizada medíante 
convênio. 

Arl 32 Para consecução dos objetivos indica
dos nesta Lei, poderá o Estado ou o Distrito Federal 
explorar a via diretamente ou através de concessão 
à iniciativa privada, mediante cobrança de pedágio. 

Parágrafo único. No instrumento de convênio 
constará cláusula prevendo a possibilidade de apli
cação da legislação do Estado ou do Distrito Fede
ral, na cobrança do pedágio e na forma de investi
mento de seu resultado. 

Arl 42 A União poderá destinar recursos finan
:;eiros à construção, conservação, melhoramento e 
Jperação das rodovias ou trechos de rodovias e 
obras rodoviários federais, objeto de delegação, que 
não sejam financiadas com recursos de pedágio. 

Arl 52 Não se aplica o disposto no arl 2!'- da 
Lei n" 9.07 4, de 7 de julho de 1995, às construções, 
às obras destinadas à conservação, melhoramento e 
operação das rodovias, trechos de rodovias e obras 
FOOaviáFias-federais. --------

Arl -~ Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995: 

Estabelece nonnas para outorga e 
prorrogações das concessões e pennis
sões de serviços públicos e dá outras 
providências. 
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. o Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional dec:rela 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Das Disposiçoes Iniciais 

Art 1 ~ Sujeitam-se ·ao regime de concessão 
ou, quando coliler, de permissão, nos termos da Lei 
nº- 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes 
serviços e obras públicas de coiilpetência da União: 

1-{Ve!ado) 
11 -(Velado) 
111- {Vetado) 
IV- vias federais. precedidas ou não da execu

ção de obra pública; 
V - exploração de obras ou selviços federais 

de barragens, contenções, eclusas, .~fiques e irriga
. ções, precedidas ou não da execução de obras pú
blicas; 

VI - estações aduaneiras e outros tenninais al
fandegados de uso pLmlico, não instalados em área 
de pork?- ou aeroporto, precedidos ou não de obras 
públicas. 

Art 22. É vedado à União, aos Eslados ao Dis
trito Federal e aos Municípios executarem obras e 
serviços públicos por meio de cone essão e permis
são de serviço p(blico, sem lei que lhes aulorize e 
fixe os termos, cispensada a lei autorizativa nos ca
sos de Saneamento básico e limpeza urbana e nos 
jã referidos na Constituição Federal, nas Constib.içõ
es Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Fede
ral e Municípios, observado em qualquer caso, os 
tennos da Lei ~ 8.987, de 1995. 

§ 1º- A contratação dos serviÇos e obras pLmli
cas resultantes dos processos iniciados com base 
na Lei ~ 8.987, de 1995, entre a data de sua pt.illi
cação e a da presente lei, fica ãaspensada de lei au
torizativa 

§ z> lndepende de concessão, permissão ou au
torizaçOO o transporte de cargas pelo meio rodoviário. 

§ ~ lndepende de concessão ou permissão o 
transporte: 

I - aquaviário, de passageiros, que não seja 
realizado entre portos organizados; 

11 - rodoviário e aquaviãrio de pessoas, realiza.. 
do por operadç>ras de turismo no exercício dessa ali
vidade; 

III - de pessoas, em cc:rãter privativo de orga
nizaÇÕes públicas ou privaaas, ainda que em forma 
regular. 

Art 3º- Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da 
Lei ~ 8.987, de 1995, serão observadas pelo poder 
concedente as seguintes determinaçôes: 

I - garantia da continuidade na prestação dos 
serviços públicos; 

11 - prioridade para conclusão de obras parali
sadas ou em atraso; 

III - aumento âa eficiência das empresas con
cessionãrias, visando à elevação da competitividade 
global da economia nacional; 

IV - atendimento abrangente ao mercado, sem 
exclusão das populaçôes de baixa renda e das 
ãreas de baixa densidade populacional, inclusive as 
rurais; 

V - uso racional dos bens coletivos, inclusive 
os recursos naturais. 

CAPITULO 11 
Dos Serviços de Energia Elétrica 

SEÇÃOI 
Das Cone e 55 Oes, PermissOes e Autorizaç6es 

Art 42 As concessões, permissões e autoriza.. 
çôes de exploração de serviços e instalações de 
energia elétrica e de aproveitamento energéijco dos 
cursos de água serão contratadas, promog~ ou 
outorgadas nos termos desta e da Lei nº- 8.987, de 
1995, e das demais. '" 

§ 1 º- As COiib ataçôes, outorgas e prorrogações 
de que tra1a este artigo poderão ser feitas a titulo 
oneroso em favor da União. · 

§ 22. As concessões de geração de energia elé
trica, con1!aladas a partir desta lei, terão o prazo ne
cessário à amortização dos investimentos, limitado a 
trinta e cinco anos, contado da data de assinatura do 
imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no 
mãximo por igual período, a critério do poder conce
dente, nas condiÇÕes estabelecidas no contrato. 

11 - responsabilizar-se pela reposição dos bens 
e equipamentos, na forma do dispos!o no art 60- da 
Lei ~8.987, de 1995. 

Art 35. A estipulação de novos benefícios tari
fários pelo poder concedente fica conãtcionada à 
previsão, em lei, da origem dos recursos ou da si
muflânea revisão da es1rutura tarifãria do concessio
nãrio ou pennissionãrio, de forma a preservar o 

· eql.ilibrio econOmico-financeiro do contrato. 
Parãgrafo único. A concessão de qualquer be

nefício tarifário somente poderã ser atribuída a uma 
classe ou coletividade de usuários dos serviços, ve
dado, sob qualquer pretexlo, o benefício singular. 

Art 36. Sem prejuízo do disposto no inciso XII 
do art 21 e no inciso XI do art 23 da Constituição 
Federal, o poder concedente poderá, mediante con
vênio de cooperação, credenciar os Estados e o Dis
trito Federal a realizarem atividades complementa-
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res de fiscafização e controle dos serviços prestados 
nosrespectivostennórlos. · 

Art 37. r= inexigível a Ucitação na oulorga de 
serviços de telecomunicação de uso restrito do ou
torgado, que não sejam passíveis de exploração co
mercial. 

Art 38. {Velado.) 
Art 39. Esta lei entra em vigor na dala de sua 

publicação. ~~ 
Art 40. Revogam-se o parágrafo único do art 

28 da Lei n" 8.987, de 1995, e as demais disposiçõ
es em contrário. 

Brasília, 7 de julho de 1995; 17 4" da Inde
pendência e 1 07!'- da República. - Fernando Henri
que cardoso. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

4 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 7, DE 1996 
(N!' 4.899/95, na casa de origem) 

De iniciativa, do Presidente da República 

Dá nova denominaçao aos capllulos 
11 e V do Título 11 do Livro lU, e eslabelece 
nova redaçao para os arts. 581 a 592, 609, 
610, 619 e 620 do Decreto-Lei n'!3.689, de 
3 de outubro de 1941 -Código de Pro
cesso Penal. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 12. O C!lpílúo 11 do Titulo 11 do Uvro III do 

Decreto-Lei n"3.689, de 3 de oub.bro de 1941- Có
digo de Processo Penal, contendo os arls. 581 a 
592, passa a vigorar com a seguinte redação: 

CAP[TULO 11 
Do Agravo 

Art 581. Caberá agraw, que subirá 
nos próprios aulos por instrumento, da deci
são que: 

I - receber a denúncia ou a queixa; 
li - declarar a incompetência do juízo; 
III - acolher as exceções processuais, 

salvo a de suspeição; 
IV - pronunciar ou impronunciar o réu; 
V - conceder, negar, arbitrar, cassar 

ou julgar inidõnea a fiança, indeferir requeri
mento de prisão preventiva ou revogá-la, 
conceder liberdade provisória, relaxar a pri
são em flagrante, aplicar ou revogar medi
das cautelares restritivas de direitos; 

VI -declarar lícita ou ilícita a prova; 
VIl -julgar quebrada a fiança ou perdi

do o seu valor; 

VIII - declarar extinta a pUlibilidade; 
IX - indeferir pedido de extinção da pu

nibilidade; 
X - ~onceder ou negar o habeas 

corpus; 
XI -conceder, negar ou revogar a sus

pensão condicional da pena; 
XII - anular o processo, no todo ou em 

parte; 
XIII - incluir jurado na lisla geral, ou 

desla o excluir; 
XIV - não receber a a,pelação, ou jul

gá-la deserla; · 
XV - determinar a suspensão do pro

cesso; 
XVI -decidir o incidente de falsidade; 
XVII - conceder, negar ou revogar li

vramento condicional; 
XVIII - decicfl!' sobre a unificação de 

penas. 
Art 582. O agravo terá efeito suspensi

vo nos casos de perda da fiança. ~ inad
missibilidade ou deserção da apelação e 
noutros em que, a crilêrio do relator, possa 
da decisão resultar lesão grave ou de cflfiCil 
reparação, sendo relevante a fundamenta
ção do pecfldo. 

§ 1" Ao agravo interposto contra a 
impronúncia ou "no caso do inciso VIII do 
art 581, a,plicar-se-á o disposto nos arts. 
596 e598. 

§ 2" O agravo contra a pronúncia sus
penderá tão-somente o julgamento. 

§ 32. O agravo contra a decisão que jul
gar quebrada a fiança suspenderá unica
mente o efeito da perda de melade do seu 
valor. 

Art 583. O agravo será interposlo no 
prazo de 5 {cinco) dias. 

Parágrafo único. No caso do inciso XIII 
do art 581 , o prazo será de 15 (quinze) 
dias, conlados da dala da publicação defini
tiva da fista de jurados. 

Art 584. O agraw, em qualquer das 
suas modalidades, será dirigido direlamente 
ao tribunal competente, mediante petição 
com os seguintes requisitos: 

l - a exposição do fato e do direito; 
11 - as razões do pedido da reforma da 

decisão; 
III - o nome e o endereço completo 

dos advogados constantes do processo. 
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Art 585. O agravo sttlirá nos próprios 
autós: . . . 

1- nos casos do art 581, ~ 11~ IV, VIII e X; 
11 - quando não prejudicar o andamen

to do processo 
§ 1" O agrc~vo interposto contra a im

pronúncia subirá por instrumento quando, 
havendo dois ou mais acusados, qualquer 
deles se conformar com o cl'ecidido ou todos 
não tiverem sido ainda intimados. 

§ 2" Se o agravante invocar o inciso 11 
deste artigo para requerer a subida do agra
vo nos próprios autos, o juiz decidirá, em 48 
(quarenta e oito) horas. 

Art 586.. A petição do agravo de irlstnr 
mento será instruída: 

I - obrigaloriamente, colll" cópias da 
decisão agravada, da certidão da respectiva 
intimaçãO e, quando for o caso, das procura
ções outorgadas aos advogados do agra
vante ou agravado; 

11 -' facultativamente, com outras peças 
que o agravante entender úteis. · 

Parágrafo único. Tralando-se de defen
sor dativo ou p(illico, e do Ministério Públ"l
co, o agravante incfJCará, na petição de agra
vo, as peças dos autos de que p!elenda 
traslado. Neste caso, o traslado será extrai
do, conferido e concertado no prazo de 5 
(cinco) dias. 

Art 587. Dentro de 2 (dois) cfi3S, conta
dos da interposição do agravo ou do dia de 
ex1ração do traslado, o escrivão intimará o 
agravado para oferecimento de oontraminu
ta, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o 
disposlo no artigo anterior, quando se tratar 
de agravo de instrumento.Parágrafo único. 
Decorrido o prazo, para manifestação do 
agravado, o agravo será imediatamente re
metido ao tribunal competente. 

Art 588. A intimação do defensor 
constituído do advogado do querelante e do 
assistente far-se-ã pelo órgão oficial 

Art 589. Recebido o agravo no trtlunal 
e cfJStribuído incontinente, se não for caso de 
indeferimen1D liminar segundo o art 590, o 
relalor poderá: · 

I - reqúsitar iníormação ao juiz da cau
sa, que as prestará nc ;xazo de 1 o (dez) dias; 

11 - atribuir efeito suspensivo ao agra
vo, em caso de dano irreparável ou de difícil 
reparação, sendo relevante a il.l1damentação. 

Art 590. O relator negará seglimen10 
ao agravo manifestamente inadmissível, im
procedente, prejuõiCado ou COiiláio a sCrnia 
do respeclil(p trilu1ai ou trilunal ~-

P~ab írüco. Da decisã> de indeferi. 
men1o c3Jerá agraw no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art 591. Em prazo não superior a 30 
(trinta) dias do recebimento do agravo, o re
lator pedirá Õ13 para seu julgamento. 

Art 592. Publicada a decisão do tribu
nal, deverão os autos ser devolvidos, dentro 
de 5 (cinco) dias, ao juízo de origem. 

Art 2" O CapítUo V do TíiUo 11 do Livro III do De
~ rf/.3.689, de3 deou!Lbro de 1941 (Código de 
Processo Penal), passa a denominar-se Do Process' 
e do Julgamen10 dos Recursos nos Tribunais. 

Art 3" Os arts. 609 e 61 O do Decre1D-lei nº-
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), passam a vigorar com a segúnte redaçOO: 

Art 609. Os agravos, apelações e em
bargos serão julgaclos pelos tribunais de 
acordo com a competência estabelecidil nas 
leis de organização juõlciâria. : 

Art 61 o. Nos agravos e nas apelações 
interpostas das sentenças em processo de 
contravenção ou de crime a que a lei comine 
penadedetenção,osmms~om~~ 
mente com vista" ao procurador-geral, pelo 
prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida, pas
sarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá 
designação de cr~a para julgamemo. 

Art 42 Aplicam-se as ÕISJlOSições desta lei, no 
que couber, ao agravo previsto na Lei n" 7 .210, de 
11 de julho de 1984- Lei de Execução Penal. 

Art 5" Os arts. 619 e 620 do Decreto-Lei nº-
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, passam a vigorar com a seguinte r~ação: 

Art 619. Caberão embargos de decla
ração quando: 

I - houver no acórdão obscuridade, 
ambigüidade ou contradição; 

11 - for omitido poniO sobre o qual de
via pronunciar-se o tribunal. 

§ 1" Os embargos serão opostos no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da publica
ção do acórdão, em petição dirigida ao rela
tor, na qual será indicado o ponto obscuro, 
ambíguo, contraditório ou omisso. 

§ 2º- O relalor porá os embargos em 
mesa para julgamento, na primeira sessão 
seguinte, proferindo seu voto. 
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§ 3" Os embargos de declaração inter
romperão o prazo para a interposição de ou
tros recursos, por qualquer das partes. 

Art 620. caberão embargos infringen
tes quando não for unânime a decisão profe
rida contra o acusado em apelação ou agra
vo. Se o desa::ordo for parcial, os errbargos se
rã:> resbilus à maléria objeto da dive~gência. 

§ 1"- Os ernljargos serão opos1Ds no 
prazo de 15 (Qtinze) dias contados da ptbi
cação do !K:6rdão, em petição fundamentada 

§ 2"- Admitidos os embargos, o rela1or 
ouvirá o Ministério Público e o assistente, se 
houver, ou o querelante se for o caso, apre
sentando em seguida os autos para julga
mento. 

Art 62- Esta lei entra em vigor~60 {sessenta) 
dias após a data de sua plillicaçãó. 

· Art ~ Revogam-se os arts. 639 a 646 do De
creto-Lei no. 3.689, de 3 de oull.ilro de 1941 - Códi
go de Processo Pénal. 

Justific:açao 

MENSAGEM N!!. 1.271, DE 1994, 
DO POOER EXECUTIVO 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do 
projeto de lei que que Dá nova denominação aos 
Capitules 11 e V Título 11 do Livro III, e estabelece 
nova redação para os artigos 581 a 592, 609, 61 O, 
619 e 620 do Decreto-Lei n"- 3.689, de 3 de outullro 
de 1941, Código de Processo Penal. 

Brasília, 29 de dezermro de 1994. - Itamar 
Franco 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N!!. 609, DE 27 DE DE
ZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo Projeto de Lei que Altera o Capítu
lo 11 do Titulo 11 do Uvro III e estabelece nova reda
ção para os artigos 581 a 592, 609, 610, 619 e 620, 
do Decreto-Lei nº- 3.689, de 3 de outubro de 1 941, 
Código de Processo Penal. 

2. O Projeto ora sugerido insere-se num con
junto de medidas des~nadas a proporcionar celeri
dade, racionalidade e eficácia à prestação jurisdicio
nal penal. A sua elaboração se deve, basicamente, à 

uma Comissão constituída por este Ministério e 
composta de profissionais de reconhecida notorieda
de no ramo das Ciências Juridicas. A divulgação do 
texto inicial Suscito!,! sugestões dos diversos seg
mentos envolvidos na processualí~capenal, razão 
pela qual se pode inferir que o texto consltlstancia
do reúne condições de ser submetido a processo le
gislativo. 

3. As alterações oferecidas incidem no ãmbito 
dos recursos penais. 

. 4. A primeira inovação diz respeito a slbstibi
ção do aluai recurso em seoodo estrito (artigos 581 
a 592) pelo recurso de agravo, possibilitando, conse
qüentemente, uma uniformidade em relação ao que 
ocorre no processo civil. Porém, as mo<fdicações 
também ~ngem ao modus operandi do novo instru
menfo. Com efeito, o Projeto modifica substancial
mente a estrutura e disciplina procedimental do re
curso, prevendo seu processamento diretamente no 
'órgão de segundo grau, onde deverá ser interposto. 

5. Caberá ao relator .requisitar ao juiz informa
ções, se as reputar necessárias ou. convenientes, e 
dar ciência ao recorrido. Com ou sem· informações, 
em prazo não superior a trinta dias o relator pedirá 
dia para julgamento: -

6. Admite-se, também, que o relator possa atri
buir efeito suspensivo ao agravo nos casos em que 
possa resultar lesão gJaVe ou de difícil reparação, 
buscando assim evitar o fléqüente e anõmalo uso do 
mandado de l;E!Qurança como sucedâneo recursal. 

7. Em melhor técnica, o recurso passa a deno
minar-se simplesmente agravo, sob duas modalida
des: por instrumento e subindo nos· próprios autos, 
segundo a tradição do processo penal, nos casos 
em que esta subida não prejudique o andamento do 
processo. 

8. Os embargos também mereceram nova ade
quação. Assim, a redação que se projeta para o art 
619 trará para o sistema recursal do processo penal 
os embargos de declaração nos moldes traçados 
pelo processo civil, inclusive no que tange a uma ne
dução dos prazos aluais. Jã com a redação que se 
propõe para o art 620, busca-se harmonizar as dis
ciplinas dos embargos infringentes no processo civil 
e no processo penal sem, no entanto, descaracteri
zar o recurso corno privativo da defesa 

9. Como conseqüência das alterações comen
tadas, o Capitulo V do Titulo 11 do Uvro III passa a 
denominar-se Do Processo e do Julgamento dos 
Recursos nos Tribunais. 

1 o. Finalmente, revogam-se as disposições ne
lativas à carta testemunhável, que perde a razão de 
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ser em face da nova sistemâtica do agravo. Outra 
revogação recomendada é a do parágrafo único do 
aluai art. 609, no inllilo de viabii"IZ3!" a compatibilizaçã 
do referido disposilillo com as demais altetações. 

1 1. Dada a relevância da matéria e de sua re
percussão na melhoria da processualistica penal, há 
especial interesse deste Ministério· em uma rápida 
aprovação do projeto. Permito-me, assim, sugerir a 
Vossa Excelência, no caso de S'lla aceitação, a utili
zação da fac:Udade concedida pelo § 1" da Consti
tuição Federal, com a remessa de mensagem ao 
Congresso Nacional sor!Citando urgência na sua tra-
mitação. · 

Respeitosamente, - Alexandre de Paula Du
peyrat Martins, Ministro de Estado da Justiça. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
M/NtSmO DA JUSTIÇA N!' 609, C!E 27-12-94 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 

Necessidade de alterar o Cóõgo de Processo 
Penal (Decrei!H.ei n" 3.689, de 3 de oub:bro de 
1941) com relação aos recursos penais. 

2. Soli.IQI3es e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 

Elaboração de projeto de lei que Dá nova de
nominação aos Capítulos 11 e V do Título 11 do Uvro 
III, e estabelece nova redação para os arts. 581 a 
592, 610, 619 e 620 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 
de oub:bro de 1941 , Cóõgo de Processo PenaL 

3. Alternativas existentes às medidas ou a1DS 
propos1Ds: 

4. Custos 
Não há. 
5. Razões que justificam a urgência: 
Proporcionar celeridade. racionalidade e eficá-

cia à prestação jurisdicional penal. 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Nãohá. ____ _ 
7. Síntese do Parecer do Órgão JuõiCiário: 

Projeto Origina~ encaminhado pelo 
Presidente da República 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 2 O Capilulo 11 do Livro III do Decreto-lei 

n2 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Pro
cesso Penal, contendo os artigos 581 a 592, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

CAPfTULO 11 
Do Agravo 

Art 581. Caberá agravo, que subirá nos pró
prios autos ou por instrumento, da decisão que: 

I - receber a denúncia ou a queixa; 
11 -declarar a inco~nciado juizo; 
III -acolher as exceções processuais, salvo a 

de suspeição. 
IV - pronunciaf'ou improniSiciar o réu; 
V - conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar 

inidõnea a fiança. indeferir .requerimento de prisão 
preventiva ou revogá-Ia. conceder lilerdade provisó
ria, relaxar a prisão em flagrante, aplicar ou revogar 
mecfldas cautalares restritivas de direitos; 

VI - declarar lícita ou ílicita a prova; 
VIl - julgar quebrada a fiança ou perdido o seu 

valor; . 
VIII - declarar extinta a pi.n"bifidade; 
A. 02 do Proje1D de Lei que altera o Capituto 11 

do Título 11 do Livro lll, dá nova denominação ao Ca
pítulo v do titulo 11 do Livro III, e estabelece· nova re
daÇão para ós artigos 581 a 592, 609, 61 o, 61 9 e 
620 do Decreto-Lei J1ll. 3.689. de 3 de oub:bro de 
1 941 , CóãiQO de Processo Penal. 

lX - indeferir pedido de exlinçirD da pmblicB:Ie; 
X -conceder ou negar o habeas Corpus; _ 
XI- conceder, negar ou revogar a suspeÁsão 

concfJCional da pena; : 
XII - anular o processo, no todo ou em parte, 
Xlll - incluir jlrado na lista geral, ou desta o 

excluir; 
XlV-roo receber a~. ou jl.igá-ladeserta; 
XV- determinar a suspensão do processo; 
XVI - decidir o incidente da falsidade. 
Art 582. O agravo terá efeito suspensivo nos 

casos de perda de fiança. de inadmissibirldade ou 
deserção da apelação e noutros em que. a critério 
do relator, possa da decisão rerutar lesão grave ou 
de ãdícil reparação, sendo relevante a fundamenla
ção do pedido. 

§ 1"' Ao agravo interposto contra a impronúncia 
ou no caso do 02 VIII do artigo 581, aplicar-se-á o 
disposto nos artigos 596 e 598. 

§ 2" O agravo contra pronúncia suspenderá 
tão-somente o julgamento. 

§ 32 O agravo contra a decisão que julgar que
brada a fiança suspenderá ISiicamente o efeito da 
perda de metade do seu valor. 

Art 583. O agravo será interposlo no prazo de 
5 (CiriCO) dias. 

Parágrafo único. No caso do artigo 581, Xlll, o 
prazo será de 1 5 (quinze) dias, contados da data da 
publicação definitiva da fista de jurados. 

Art 584. O agravo, em qualquer das suas mo
dalidades, será dirigido diretamente ao tribunal com
petente, mediante petiçaD com os segtintes requisitos: 
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I - a exposição do fato e do direito; 
11 - as razões do peãdo da reforma da decisão; 
III - o nome e o endereço complero dos advo-

gados constantes do processo. 
Art 585. O agravo subirã nos próprios autos: 
1- nos casos do artigo 581, I, III, IV, VIII e X; 
11 - quando não prejudicar o andamento do 

processo. 
§ 12 O agravo interpasto contra a impronúncia 

subirá por instrumento quando, havendo dois ou 
mais acusados, qualquer deles se conformar com o 
decidido ou todos não tiverem sido ainda intimados. 

§ 2" Se o agravante invocar o inciso 11 deste ar
tigo para requerer a subida do agravo nos próprios 
au!os, o juiz decidirá, ern48 (quarenta e oito) horas. 

Alt. 586. A petição do agravo de instrumen!o 
serã instruída: ~ 

I - obrigaroriamente, com cópias da decisão 
agravada, da certidão da respectiva intimação e, 
quando for o caso, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante ou agravado; 

11 - facuflativamente, com outras peças que o 
agravante entender úteis. 

Parágrafo único. Tratando de defensor dativo 
ou público, e do Ministéiro PúbriCO, o agravante incf.ca
rá, na petição de agravo, as peças dos at.ms de que 
pre1enda trasla:lo. Neste caso, o traslado será extraí
do, conferido e concertado no prazode5 (cinco) ái3S. 

Art 587. Dentro de 2 (dois) dias contados da 
interposição do agravo ou do dia de extração do 
traslado, o escrivão intimará o agravado para ofere
cimen!o de contraminuta, no prazo de 5 (cinco) dias, 
observado o ·disposto no artigo anterior, quando se 
tratar de agravo de instrumento. ·' 

Parágrafo único. Decorrido o prazo, para mani
festação do agravado, o agravo será imeciatamente 
remetido ao tribunal competente. 

Art 588. A intimação do defensor constituído, 
do advogado do querelante e do assistente far-se-ã 
pelo órgão oficial. 

Art 589. Recebido o agravo no tribunal e distri
buído incontinente, se não for caso de indeferimen!o 
liminar segundo o artigo 590, o rela!or poderá: 

I - requisitar infonnações ao juiz da causa, 
que, as prestarã no prazo de 1 O (dez) dias; 

11 - atribuir efei!o suspensivo ao agravo, em 
caso de dano irreparãvel ou de difícil reparação, 
sendo relevante a fundamentação. 

Art 590. O relator negará seguimento ao agra
vo manifestadamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou contrário a súmula do respectivo tri
bunal ou tribunal superior. 

Parágrafo único. Da decisão de indeferimenro 
caberã agravo no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art 591. Em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias do recebimento do agravo, o relator pedirá dia 
para seu julgamenro: 

Art 592. Publicada a decisão do tribunal, deve
rão os au!os ser devolvidos, dentro de 5 (cinco) dias, 
ao juízo de origem. 

Art 2"- O Capítulo V do Título 11 do Uvro III do 
Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 , Códi
go de Processo Penal, passará a denominar-se Do P~ 
cesso e do Júgamento dos Recursos nos Tribtrnis. 

Art :32 Os artigos 609 e 61 o do Decreto-Lei n" 
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo 
Penal, passam a vigorar com a seguinte· redação: 

Art 609. Os agravos. apelações e embargos se
rão julgados pelos tribunais de acordo com a compe
tência estabelecida nas leis de organização judiciária. 

Art 61 O. Nos agravos e nas apelações inter
postas das sentenças em processo de contravenção 
ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os 
au!os irão imedialamente com vista ao Procurador-

. Geral, pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida, 
passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá de
signação de dia para julgamen!o. 

Art 42 Aplicam-se as disposições desta Lei, no 
que couber, ao agravo previsto na Lei n" 7.21 O, de 
11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. 

Art 52 Os artigos 619 e 620 do Decreto-Lei n" 
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo 
Penal, passam a vigoar com a seguinte redação: 

Art 619. caberão embargos de declaração 
. quando: 

I - houver no acórdão obscuridade, ambigüida
de ou contradição; 

11 - for omitido ponto sobre o qual devia p~ 
nunciar-se o tribunal. 

§ 1!?. Os embargos serão opostos no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da pubficação do acórdão, ern 
petição dirigida ao relator, na qual serã indicado o 
ponto obscuro, ambíguo, contraditório ou omisso. 

§ 2º- O relator porã os embargos em mesa para 
julgamento, na primeira 5essão seguinte, proferindo 
seu voto. 

§ :32 Os embargos de declaração interromperão 
o prazo para a interposição de outros recursos, por 
qualquer das partes: 

Arl 620. Caberão embargos infringentes quan
do não for unânime a decisão proferida contra o acu
sado em apelação ou agravo. Se o desacordo for 
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto 
da divergência. 
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§ 1" Os embargos serao opostos no prazo de 
15 (quinze) dias contados da publicação do acórdão, 
em petição fundamentada. · 

§ 22 Admitidos os embargos, o relator ouvirá o 
Ministério Público e o assistente, se houver, ou o 
querelante se for o caso, apresentando em seguida 
os autos para julgamento. · 
· · . Arl · 6" Revogam-se os artigos 639 a 646 do 

Decreto-Lei nl! 3.689; de 3 de oqtubro de 1941 , Códi
go de Processo Penal. 

Art 7" Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) 
dias após.a data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

DECRE'TOLEI Jll>3.689, OE3 DEOUlUBRO OE1941·(1 

Código de Processo Penal 
4 

. O Presidente da República, usarldo da atribui
ção que lhe oonfere o art 180 da Constituição, de
creta a seguinte lei: 

CÓDIGO OE PROCESSO PENAL 
. . ·- ... -

•-•u•••-••••-••-n .... O:•••"•"•••-••••~•~•••••••••••••••••••••••-•--••••••-• 

. LIVROIII 
· DáS 'Nulidades e dos Recursos em Geral 

•••-••••••-••ÓO•••••••--••••n••••••-••-••••••••••-••••-•••• ••••- ••••••••••• 

TfnJLOII 
Dos Recursos em Geral 

••~··-••-•••••:-•·-~--~'-•!-••-••••-;;,-,.,.,.,._,.,._,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.UOOOU••••-•••••- --

CAP[TIJLO 11 
Do Recurso em Sentido Estrito 

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

Art 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 
decisão, despacho ou sentença: 

I - que não receber a denúncia ou a queixa; 
11 - que concluir pela inco~ência do juízo; 
III - que julgar procedentes as exceções, salvo 

a de suspeição; 
IV-que pronunciar ou i~nunciar o réu; 
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou 

julgar inidônea a fiança. irldeferir requerimemo de 
prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade 
provisória ou relaxar a prisão em flagrante; 

• Hem V com mdação cletenninada pela !.si n2 7.780, de 22 de ju
nho de 1989. 

VI - que absolver o réu, nos casos do arl 41 1 ; 
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o 

seu valor; 
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por 

outro modo, extinta a punibilidade; 

IX - que indeferir o peõldo de reconhecimen1o 
da prescrição ou de outra causa extintiva da punibai
dade; 

X -que concedj)l' ou negar a ordem de habeas 
corpus; 

XI- que conceder, negar ou revogar a suspen
são condicional da pena; 

XII -que conceder, negar ou revogàr livramen
to corldicional; 

XIII- que anular o processo da instrução crimi
nal, no todo ou em parte; 

XIV - que incluir it.rrado ~ .lista geral 0\J desta 
o excluir; 

XV - que denegar a apelação ou a julgar de
serta· 

'xvl - que ordenar a suspensão do processo; 
em virtude de queslão prejudicial; . . 

XVII - que decidir sobre a unificação de penas; 
XVIII - que decidir o incidente de falsidade; 
XIX - que decretar medida de segurança. de

pois de .transitar a sentença em julgado; 
xx - que impuser medida de segurança por 

transgreSsão de outra; • 
XXI - que mantiver oú substituir a medicfii de 

segurança. ~casosçlo art 774; , . i 
XXII - que revogar. a mecflda de segurança; 
XXIII - que deixar .de revogar a medida de segu

rança. nos. casos em que a ~i adrrila a revog_açã:l; 
XXIV- que.converter a multa em detenção ou 

em prisão simples. . · 

.VIde art 689. sobre a conversão da mdta. 

Art 582. Os recursos será) sempre para o Tfibu.. 
na de Apelação, salvo nos casos dos rl's v. X e XIV. . 

Parágrafo úrlico. O recurso, no caso do ri! XIV. 
será para o presidente do Tribunal de Apelação. 

Art 583. SubirãJ nos próprios autos os rectrSOS: 
1 - quando interpostos de ofício; 
11- nos casos do arl581, I, III, IV, VI, VIII e X; . 
III - quarldo o recurso não prejudicar o anda-

men1o do processo. 
Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá 

em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, 
qualquer deles se conformar com a decisão ou 10dos 
não tiverem sido ainda intimados da pronúncia 

Art 584. Os recursos terão efeito suspensivo 
nos casos de perda da fiança, de concessão de li
vramento corldicional e dos f12s XV, XVII e XXIV do 
art 581. 

§ 12 Ao recurso interposto de sentença de im
pronúncia ou no caso do nl! VIII do art 581, aplicar
se-á o disposto nos arts. 596 e 598. 
.. Vide Súmula 21 O do STF. 
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§ 2º- o recurso da p;oinmcia suspenderá tão
somente o julgamento. 

§ 3º- O recurso do despacho que julgar quebra
da a fiança suspenderá unicamente o efeito de per
da da metade do seu valor. 

Art 585. O réu não poderá recorrer da pronún· 
cia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, 
nos casos em que a lei a admitir. 

Art 586. O recurso voluntário poderá ser inter
posto no prazo de 5 (cinto) dias. ~· · .. 
·Vide Súmula 319do STI. 

Parágrafo único. No caso do art 581, XIV, o 
prazo será de 20 (vinte) dias, oontado da data da pu
blicação definitiva da r.sta de jurados. 

Art 587. Quando o recurso hower de subir por 
instrumento-, a parte indicará, no respectivo termo, 
ou em requerimento avulso, as peças dos autos de 
que pretenda traslado.' 

Parágrafo único. O traslado será extraído, oon
ferido e ooncertado no prazo de 5 (cinoo) dias, e 
dele constarão sempre a decisão recorrida, a certi
dão de sua intimação, se por ouha forma não for 
possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o 
termo de interposição. 

Art 588. Dentro de 2 {dois) dias, contados da 
interposição do recurso, ou do dia em que o escri
vão, extraído o traslado, o fizer oom vista ao recor
rente, este oferecerá as razões e, em seguida, será 
aberta vis1a ao recorrido por igual prazo. 

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será 
intimado do prazo na pessoa do defensor. 

Art 589. Com a resposta do recorrido ou sem 
ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 
(dois) dias, reformará ou susterúará o seu despacho, 
mandando instn.ir o recurso oom os traslados que 
lhe parecerem necessários. 

Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho 
recorrido, a parte contrária, por simples petição, po
derá recorrer da nova decisão, se oouber recurso. 
não sendo mais lícito ao juiz rnodificã-Ja. Neste caso, 
independentemente de novos anazoados, subirá o 
recurso nos próprios autos ou em traslado. 

Art 590. Quando for impossível ao escrivão ex
trair o traslado no prazo da lei. poderá o juiz prorro
gá-lo até o dobro. 

Art 591. Os recursos serão apresentados ao 
juiz ou tribunal ad quém, dentro de 5 {cinco) dias da 
publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues 
ao Correio dentro do mesmo prazo. 

Art 592. Publicada a decisão do juiz ou do tri
bunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, 
dentro de 5 (cinoo) dias, ao juiz a quo. 

CAPITuLO V 
Do processo e elo jUlgamento dos recursos 

em sentido estrito e das apelações, 
nos tdbunais de apelaçao 

Art 609. Os recursos, apelações e embargos 
serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou 
turmas criminais, de acordo oom a compelência es
tabelecida nas leis de organização jucfJCiária. 
• Migo com redação dalermmada pela Lei nO 1.72CH!. de 3 de 
novembro da 1952. 

Parágrafo único. Quando não for unânime a 
decisão de segunda instância, desfavoráVel ao réu, 
admitem-se embargos infringentes e de nulidade, 
que poderão ser opostos dentro de 10 {dez) dias, a 
oontar da publicação de acórdão, na forma do art 
613. Se o desaoordo for parcial, os embargos serão 
restritos à matéria objeto de dive~gência. 
• Parágrafo com mdação cfetenninada pela Lei n" 1.720-B, de 3 
de novembro de 1952. 
• V" ode Súmula 393 do STF. 

Art 61 O. Nos recursos em sentido estrito, oom 
exceção do de habeas corpus, e nas apelações in
tetpoStas das sentenças em processo de oontraven
ção ou de crime a que a lei oomine pena de deten
ção, os autos irão imediatamente com vista ao pro
CUI<Idor-geral pelo prazo de 5 (cinco) dias e, em se
guida, passarão, por igual prazo, ao relalor, que pe
dirá designação de dia pára o julgamento. 

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo 
presidente, e apregoadas as partes, com a presença 
destas ou à sua revelia, o relalor farã a exposição do 
feilo e, em seguida, o presidente concederá. pelo 
prazo de 1 o (dez) minutos, a palavra aos advogados 
ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, 
quando o requerer, por igual prazo. 

CAPITULO VI 
Dos Embargos 

Art 6Hi. Aos acórdãos proferidos pelos Tribu
nais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, no prazo de 2 
{dois) dias oontado da sua plblicação, quando hou
ver na sentença ambigüidade, obscuridade, oontra
dição ou omissão. 

Art 620. Os embargos de declaração serão de
duzidos em requerimento de que constem os pon
tos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, oontradi
tório ou omisso. 

§ 1 ~ O requerimento será apresentado pelo re
lator e julgado, independentemente de revisão, na 
primeira sessão. 
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§ 2" Se não preenchidas as co~ enume
radas neste artigo, o relator indeferira desde logo o 
requerimento. 
• Vide art 809, J)lrigralo único, oabre embalgoo fnlringonloa e de ·- (A Comiss3o de Constilr.içao, Justiça e 

Cidadania.) 

PROJETo DE LEI DA CÃM'ARA N28, DE 1996 
(N24.897/9S. na casa ele origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Altera os ar1s. 366, 367, 368, 369 e 
370 do Decreto-lei "" 3.689, de 3 de Outu
brode1941-Códlgo ele ProcrsoPenaL 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 1"- Os arts. 366, 367, 368: 369 e 370 do 

· Decre1o-Lei n"3.689, de 3 de outubro de 1941 - ~ 
digo de ProCesso Penal, passam a vigorar com a se
guinte redaçim: 

Art 366. Se o acusado, citado por edi
tal, não comparecer, nem constituir advoga
do, ficarão suspensos o processo e ·o CUJSO 

do prazo prescricional, podendo o juiz deter
ninar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, de
cretar prisão preventiva, nos termos do ãs
poslo no art 312. 

§ 12 As provas antecipadas serão pro
duzidas na presença do Ministério Público e 
do defensor dativo. · 

§ 2" Co~ o aCiosado, ter-se
á por citado pessoalmente, _prosseguindo o 
processo em seus ulteriores á1os. 

Art 367. o processo seguirá sem a 
presença do acusado que, citado ou intima
do pessoalmente para qualquer ato, deixar 
de comparecer sem motivo justificado, ou, 
no caso de mudança de residência, não co
municar o novo endereço ao juizo. 

Art 368. Estando o acusado no estran
geiro, em lugar sabido, será citado mediante 
carta rogalória, suspendendo-se o curso do 
prazo de prescrição até o seu cu~. 

Art 369. As citações que howerem de 
ser feitas em legações estrangeiras serão 
efetuadas mediante carta rogatória 

Art 370. Nas intimações dos acusa
dos, das testemunhas e demais pessoas 
que devam tomar conhecimento de qualquer 
ato, será observado, no que for aplicável, o 
disposto no Capi!Uo anterior. 

§ 1"- A intimação do defensor constituí
do, do advogado do querelante e do assis
tente far-se-á por pubficação no órgão in
currilido d! pubfiCidade dos aios judiciais da 
comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o 
nome do acusado. 

§ 2"- Caso não haja órgão de ptillica
ção dos atos judiciais na comar'Ca, ·a intima
ção far-se-á diretamente pelo essrivão, por 
mandalo, ou via postal com comprovante de 
recebimento, ou por qualquer· outro meio 
idOneo. 

§ 3'> A Ü diJ i a;:à> pessoal, teita pelo escri
vã>, dispensaá a api"ICBÇilo a que alude o§ 12. 

§ 4l1. A intimação do Ministério PúbfiCO 
e do defensor nomeado será pessoaL 

Art 2" Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) 
ã.as após a data de sua publicação. 

Justificação 
MENSAGEM N'> 1.269, DE 1994,. 

DO PODER EXECUTIVO· 

Senhores Membros do Congresso Nacio~. 
Nos tennos do art 61, da Constituição Fe4eral, 

submeio à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Moijvos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça. o texto do proje
to de lei que Altera os arts. 366, 367, 368, 369 e 370 
do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de o~o de 1941, 
Código de Processo Penal. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EMJMJJN2 607, DE Zl 
DE DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência o anexo projeto de lei que confere nova re
dação aos arts. 366, 367, 368, 369 e 370 do Código 
de Processo Penal (Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 ). 

2. A proposta integra um elenco de medidas 
desfinadas ao aperfeiçoamenlo -:!d prestação jurisdi
cional penal, proporcionando-lhes maior celeridade, 
racionalidade e eficácia, o que .ambém trará reflexos 
na redução da i~unidade. O seu texto tem por 
base os estudos realizados pela Comissão constituí
da por este Ministério (Portaria n2 34~/MJ. de 16 de 
setembro de 1993), ao qual deven ... er acrescenta
das 01tras sugestões, emanadas dos diversos seg
mentos profissionais envolvidos com o processo penal. 

3. As alterações suscitadas incidem na citação 
do acusado e na intimação das partes. 
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4. Em relação à citação por edital, art 366, co
gita-se da suspensão do processo e do próprio cur
so da prescrição para a hipótese do nlkK:ompareci
mento do acusado. Tal hipótese, sem dúvida. leva à 
incerteza quanto ao conhecimento, pelo acusado, da 
acusação a ele impulada, o que pode motivar a ale
gação posterior, de cerceamento de defesa. Com 
efeito, os princípios da ampla defesa e do contraditó
rio, adotados no ordenan'íento juríãJCO brasileiro, e a 
previsão da Constituição Federal de que ninguém 
será privado de fiberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal (art. 52-, LVI) conferem o res
paldo legal à nova pretensão do art 366, ainda mais 
quando a ela se acrescen1a (§ 12) a autorização para 
que se produzam, antecipadamente, as provas, con
sideradas de maior urgência 

5. No entanto, a configuração da revelia do 
· acusado após o seu comparecimento inicial não 
pode servir 'de obstáculo ao prosseguimento da ins
trução criminal (art 367). 

6. Já as alterações ao art 370, com o acrésci
mo de novos parágrafOs, buscam institucionalizar. e 
aperfeiçoar mecanismos · atinentes à intimação no 
processo penal, já aprovados na jurisprudência Al
guns desses mecanismos já foram experimentados, 
com êxito, na organização judiciária do Estado de 
São Paulo. 

7. É possível afirmar que há uma unanimidade 
nacional em tomo da necessidade de se reformar a 
prestação jurisdicional penal, proporcionando-lhe a 
necessária celeridade e racionalidade, o que 1am
bém significará a redução da impunidade. 'Em con
seqüência, caso o projeto sugeJido seja aca1ado, há 
especial interesse deste MiniStério em sua rápida 
aprovação. Permito-me, assim, sugerir a Vossa Ex
celência a utilização da faculdade concedida pelo § 
1 Q do art 64 da Constituição Federal, com a remes
sa de mensagem ao Congresso Nacional solicitando 
urgência na sua tramitação. 

Respeitosamente, - Alexandre de Paula Du
peyrat Martins, Ministro de Estado da Justiça. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA f\12 607, DE 27-12-94 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 

Necessidade de alterar o Código de Processo 
Penal (Decreto-Lei ~ 3.689, de 3 de outubro de 
1941) com relação à citação por edital do acusado e 
às intimações dos acusados, das testemunhas e de
mais pessoas que devam tomar conhecimento de 
qualquer ato do processo. 

2. Soluções e providências contidas no alo nor
mativo ou na medida proposta: 

Elaboração de projeto de lei que Altera os arti
gos 366, 367, 368.. 389 e 370 do Decreto-Lei n2 
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo 
PenaL 

3. Alternativas existentes às medidas ou aiOs 
propostos: 

4. Custos: 
Não há 
5. Razões que justificam a urgência: 
Proporcionar maior celeridade à prestação ju-

risdicional penal e diminuir a impunidade. 
6. l~cto sobre o meio ambiente: 
Não há. 
7. Síntese do Parecer do órgão Jurídico: 

Projeto original, encaminhado pelo 
Presidente da República 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os artigos 366, 367, 368, 369 e 370 do 

Decreto-Lei n23.689, de 3 de outubro de 1941, Códi
go de Processo Penal, passam a vigorar com ã se
guinte redação: 

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não 
comparecer, nem constituir advogado, ficarão sus
pensos o processo e o curso do prazo prescricional, 
podendo o juiz detemúnar a produção antecipada 
das provas consideradas-urgentes e, se for o caso, 
decre1ar prisão preventiva, nos termos do disposto 
no artigo 312. 

§ 1 o. As provas antecipadas serão produzidas 
na presença do Ministério Público e do defensor da
tivo. 

§ 2"- Comparecendo o acusado, ter-se-á por ci
tado pessoalmente, prosseguindo o processo em 
seus ulteriores aros. 

Arl 367. O processo seguirá sem a presença 
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo. 

Arl 368. Es1ando o acusado no estrangeiro, 
em lugar sabido, será citado mediante carta rogató
ria, suspendendo-se o. curso do prazo de prescrição 
até o seu cumprimento. 

Arl 369. As citações que houverem de ser fei
tas em legações estrangeiras serão etetuadas me
diante carta rogatória 

Arl 370. Nas intimações dós acusados, das 
testemunhas e demais pessoas que devem tomar 
conhecimen1o de qualquer ato, será observado, no 
que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior. 
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§ 1" A intimação do defensor constituído, do 
advogado do querelanle e do assistenle far-s< à por 
ptblicação no órgão incumbido da plbJicidaa, :los 
atos judiciais da comarca. incluindo, sob pena de 1u
fidade, o nome do ac1 osado. 

§ 22 Caso não haja órgão de ptblicação dos 
atos judiciais na comarca. a intimação far-$&-á dire
tamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal 
com cornprovanre de recebimênlo, ou por qualquer 
outro meio idOneo. 

§ 3º- A intimação pessoal, feila pelo escrivão, 
dispensará a aplicação que alude o parágrafo 12 

§ 4"- A intimação do Ministério Pallico e do de
fensor nomeado será p e s soai. 

Art. 22 Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) 
dias após a data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADÀ 

DECREJ'O..i.a JIP. 3.689, OE 3 DE oun.eFO DE 1941 i) 

Cócligo de Processo Penal 

O Presidenle da República, usando da aJribui.. 
ção que lhe confere o art. 180 da ConstiiLição, de
creta a seguinle Lei:. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

TITulO X 
Das CltaçOes e lntlmaç6es 

CAPITuLO I 
oas c11açoes 

···············-·····-··--·-·-················--.. ~------···-·-······· 
Art. 366. O proce:;;so à revefia do acusado que, 

cilada inicialmenle ou intimado para qualquer ato do 
processo, deixar de comparecer sem motivo justifi
cado. 

Art. 367. Estando o réu no estrangeiro, mas 
em lugar sabido, será citado mediante carta roga
tória. se a infração for inafiançãvel; se a aliançá
vel, a citação far-se-á mediante eõtais, com o pra
zo de 30 (trinta) dias, no mínimo, sabido ou não o 
lugar. . 

Art. 368. As citações que hoUverem de ser fei
tas em legações estrangeiras serão deprecadas por 
intermédio do Ministério da Justiça 

Art. 369. Ressalvado o disposto no art. 328, o 
réu, depois de citado, não poderá, sob pena de pros
seguir o processo à sua reveHa. mudar de residência 
ou dela ausentar-se por mais de 8 (oito) cfi3S, sem 
comunicar à autoridade processante o lugar onde 
passará a ser encontrado. 

CAPITULO 11 
Das lntimaçOes. ·. 

Art. 370. Nas· intimações dos réus, das teste
munhas e demais jlessoas que devam tomar conhe
cimento de qualquer ato, será observado, no que for 
aplicável, o disposto no Capitulo anterior. 

• V"ICie arls. 392 e 570, sobre intimação do réu. · 

l?arágrafo único. O escrivão poderá fazer as in
timações, certificando-as nos autos. · : . 

(À Co~ de Constituíção, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA-~ 9, DE 1996 -
(N" 726/95, na casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Altera dispositiVos do Decreto-lei J1!'. 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cócfl
go Penal - Parle Geral. 

O Congresso Nacional decreta: ;;. 
. Art. 1!>- Os dispositivos a seguir e~dos, 

do Decrelo-Lei J1!'. 2.848, de 7 de dezembro de'-1940 
- Código Penal, passam a vigorar com a seguinle 
redação: 

Art 51.· Transitada em julgado a sen
tença condenatória, a multa será considera
da dívida de valor, aplicando-se-lhe as nor
mas da legislação relativa à divida ativa da 
Fazenda PCblica, inclusive no que concerne 
às causas interrq>tivas e suspensivas da 
prescrição. 

Art 78. ·········-·········--·······--·····-······ 

§ 22 Se o condenado hower reparado 
o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e 
se as circunstâncias do art. 59 deste Código 
lhe forem inteiramente favoráveis. o juiz po
derá substituir a exigência do parágrafo an
terior pela seguinleS condições, aplicadas 
currniativamente: 

Art 92. • ........................... - ................. . 
I - a perda de cargo, função pública ou 

mandato eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de li

berdade por tempo igual ou superior a 1 
(um) ano, nos crimes praticados com abuso 
de poder ou violação de dever para com a 
Administração Pública; 
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b) quando for aplicada pena privativa 
de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) 
anos nos demais casos. 

Art. 114. A prescrição da pena de rmi
ta ocorrerá: 

I - em dois anos, quando a multa for 
única cominada ou aplicada; 

11 - no mes1110 prazo estabelecido para 
prescrição da pena privativa de liberdade. 
quando a multa for alternativa ou eumulaJi.. 
vamente cominada ou cumulativamente apli
cada. 

Art 117. ···················-··-······················· 

V - pelo início ou continuação do cum
primento da pena; 

·VI - pela reincidência. 

Art 2!'- Es1a lei entra em vigor na dala de sua 
pliJiicação. 

Art 3'> Ficam revogados os §§ 12 e 29. do art. 
51 do Código Penal e o art. 182 da Lei n!' 7.21 O, de 
11 de julho de 1984. 

5. Com a reforma da Parte Geral do Código 
Penal, introduzida pela Lei n"- 7 .209, de 11 de juho 
de 1984, a suspensão condicional da pena deixou 
de constituir um mero incidente de execução, para 
ganhar os contornos de uma meãoda penal de fundo 
não institucional. Fiel a esta premissa, há necessida
de de se dotar o sursis de condições adequadas 
aos objetivos das sanções penais de t.m modo geral, 
principalmente quarR:> à necessidade e suficiência. 

Ao conceder a suspensão condicional da pena, 
o juiz deverá irrpor ao condenado uma das duas 
condições: prestação de serviços gratuitos à comu
nidade ou limitação de fim de semana (CP art 78, § 
1R).O tempo de duração de tais medidas- um ano
bem revela o seu caráler restritivo da liberdade indi
vidual. Por via de conseqüência, os trabalhos grab.i
tos à comunidade ou a 6mitação de fim de semana 
somente poderão ser substituídos por outras modali
dades de obrigação que lhes sejam compatíveis, em 
natureza e extensão. Daí a necessidade de o juiz, 
em caso de substituição, impor, cumulativamente, as 
três modalidades de conduta previstas pelo § 2!'- do 
art. 78 do Código Penal - duas de abstenção e uma 
de ação- para que o sursis não perca a sua densi
dade punitiva adequada para substituir a sanção pri
vativa de liberdade. 

6. A gravidade dos crimes contra a Administra
ção Pública, principalmente quando cometidos por 

seu servidor, justifica a perda do cargo ou função 
pública. O mesmo deve ocorrer quando o ilícito pe
nal implicar na violação do dever inerente ao manda
to eletivo. 

O 6mite mínirro de um ano da pena aplicada, 
para a ocorrência da perda do cargo, função ou 
mandato, é plenamente justificável se considerar
mos. que para o grave crime de corrupção passiva é 
cominada a pena mínima de um ano de reclusão. O 
abuso de poder e a violação dos deveres funcionais 
constituem práticas incompatíveis com o Estado De
mocrático de Direito, jurado pelo primeiro artigo ela 
Constituição. Assim sendo, quem revelar tal 'forma 
de conduta hostil à confiança depositada pelo Esta
do ou pelo eleitor, não poderá exercer tais munus. 

7, Também será incompativel para com os de
veres funcionais ou decorrentes do mandato, a exe
cução da pena privativa de liberdade por tempo su
perior a quatro anos. Constituiria intolerável parado
xo a continuidade do exercício da função pública ou 
do mandato eletivo quando a pena aplicada assume 
limite que bem revela a gravidade do evento delituo
so e o antagonismo em relação às ativicladeS que 
pnessupõem uma cidadania desimpedida e digna 

8. Duas grandes frustrações com a execução 
da pena de multa resultam de fatores históricos. O 
primeiro deles, diz respeito à inflação que corrói o 
valor nominal da moeda .e o segundo, resulta da 
prescrição. Para corrigir a primeira distorção, a Lei 
n"- 7 .209, de 11 de julho de 1984, instituiu o sistema 
do dia-multa, cuja introdução no Código Criminal do 
Império demonstrava, já naquele tempo, a necessi
dade de adequação às flutuações de valor monetá
rio. E, para obviar o problema da prescrição, tanto 
pela pena corrinada como pela pena aplicada, o 
projeto contém duas propostas: a) trata diferente
menta a multa quando tor cominada, alternativa ou 
CUmUativamente com a pena privativa de liberdade, 
regulando-se a prescrição pelo tempo da pena de 
prisão; b) !UllJiia as causas de intemJpção da pres
crição para abranger, também a decisão do tnbunal 
que confirma a condenação - seja o recurso da de
fesa visando a absolvição 9u da acusação objetivan
do o al.lllento de pena - ou impõe a condenação, 
provendo o recurso do Ministério Público ou de seu 
assistente. 

9. A previsão legal de uma nova causa de in
terrupção da prescrição, perianto, constitui mais um 
esforço institucional na luta contra o delito. Durante 
muilDs anos a jurisprudência vem declarando que a 
decisão, em segunda ins1ância, que confirma a deci
são condenatória não interrompe a prescrição, por 
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ter a carga apenas declaratória. Sob outra perspecti
va. há julgados no sentido de que o acórdão emQa!'
gável, proferido em grau de apelação e que pela pr 
meira vez condena o réu. equivalente à decisão con
denatória recorrível (CP art 117, 1). O debate em 
tomo desse tema mostra a irresognação do Ministé
rio Público ou seu assistente com o alargamento das 
hipóteses da prescrição, além de se colocar em anti
nomia com·a regra do inciso ll+.do art 117 do CP, 
que declara como causa i~tiva a decisão oon
firmatória da pronúncia. 

Com a regra agora proposta; o Estado revela a 
permanência de seu interesse na p~ição de fatos 
que comprometem bens e valores individuais e so
ciais, sem prejuízo da garantia constitucional de to
dos os recursos essenciais à plenitude da defesa. 

Estas, Senhor Presidente, as cazões que me 
Jevam a submeter o Proje1o de lei ao descortino de 
Vossa Excelência. 

Respei1osamente, - Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Justiça. 

.Justific:açao 

MENSAGEM N" 785 

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça. o texto do proje-. 
to de lei que Altera dispositivos do CócfiQO Penal 
Brasileiro- Parte Geral. 

Brasma. 19 de julho de 1995.- Fernando Hen
rique can:loso. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ~ 288, DE 12 DE JU

LHO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repüllica, 
Dando seqüênçia à reronna da legislação pe-

nal, submeto a Vossa Excelência o incluso proje1o 
de lei que visa facilitar a cobrança da multa criminal, 
afastando obstáculos que, presentemente, têm con
duzido à prescrição essa modafldade de sanção. 

2. Com efei1n, a exeaJção da multa criminal 
deve ser revigorada através de procedimento ade
quado e intenso às dificuldades que atualmente se 
opõem à eficácia desta ronna de reação penal. A 
sanção pecuniária é uma das mais importantes alter
nativas da pena privativa de Uben:lade e uma das 
fontes de receita que deve alimentar o fundo peni
tenciário, instituído pela lei Complementar 11" 79, de 
7 de janeiro de 1994, e regulamentado pelo Decre1o 
nº 1.093, de 23 de março de 1994. Como se verifica 

por esses õiplomas, existe uma generosa e neces
sária destinação dos recursos obtidos: construção, 
reforma, ampliação e aprimoramento de estabeleci
mentos penais; ~ dos serviços peniten
::iários; formação, aPerfeiçoamento e especialização 
do serviço penitenciário, alêm de programas de as
sistência aos presos, aos internados carentes e às 
vítimas do crime. 

3. Com a proposta ora apresentada, a multa 
readquire o seu vigor institucional e passa a figurar 
entre as medidas eficientes de combate à criminali
dade patrimonial, principalmente a de natureza aslu
ciosa que ofende não somente bens jurídicos parti
culares como interesses coletivos relevantes como 
os ligados à Administração Pública. 

4. A revogação dos§§ 12 e 2!' do art 51 do Cócfr 
go Penal, illlJiica na suspensão do instittJo da conver
são da pena de multa em prisão. são conhecidos os 
argumentos que se renovam de tempos em tempos, 
sustentando a inoonstitucionafldade destas hipóteses 
de transformação da pena pecmiária em detençã:l. A 
Constitlição de 1988 somente adnite duas espécies 
de prisão civil: a do devedor de alimerios e a do tiepo
sitário infiel e. ainda. assim, sulx>rrlinados a delerÉina-
dos e rigorosos pressupostos. ~ 

Se o Estado, como ente político de repre
sentação da sociedade, responde . à determinada 
conduta delituosa com a pena de multa é esta san
ção que, efetivamente, se apresenta como necessá
ria e suficiente para prevenção e repressão do deft
to. A conversão da pena de multa em prisão, por 
fato posterior à sua aplicação . (omissão do paga
men1o ou frustração de sua execução), perde o sen
tido de proporcionafldade que deve ser inerente à to
das as formas de reação punitiva. além de caracteri
zar uma inilisfarçacla forma de prisão por dívida, 
constitucionalmente vedada 

Projeto original, encaminhado pelo 
Presidente da República: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os dispositivos a seguir enumerados, do 

Decreto-lei 11" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal Brasfteiro), passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 51. Transitada em julgado a sen
tença condenatória, a multa será considera- · 
da dívida de valor, aplicando-se-lhe as nor
mas da ieQislação relativa à dívida ativa da 
Fazenda Pública, inclusive no que concerne 
às causas intemq>tivas e suspensivas da 
prescrição. 
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Art.. 78- --------------------------------------------

§ 2" Se o condenado houver reparado 
o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e 
se as circunstâncias do art.. 59 deste Código 
lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz po
derá substituir a exigência do parágrafo an
terior pelas seguintes condições aplicadas 
cumulativaments:' 

Art.. 92. ----··-----•--- ---------·-·--------'------'----
1 - a perda de cargo, função píbriCa ou 

mandato elelivo: 
a) quando aplicada pena privativa de li

berdade por teJ'Il)O igual ou superior a 1 
(um) ano, nos crimes praticados com abuso 
de poder ou violação de dever para com a 
Administração PúbriCa; ~ 

b) quando for aplicada pena privativa 
de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) 
anos nos demais casos. 

Art.. 114. A prescrição da pena de mul
ta ocorrerá: 

1 - em dois anos quando a multa for a 
única cominada ou aplicada; 

11 - no mesmo prazo estabelecido para 
prescrição da pena privativa de liberdade, 
quando a multa for alternativa ou cumliali
vamente cominada ou cumulativamente apli
cada 

Art.. 117. --·-----------------.. ·-------·----------
A. 2 do projeto de lei que Altera dispo

sitivos do Código Penal Brasileiro - Parte 
Geral 

V- pela decisão do Tribunal que con
firma ou impõe a condenação; 

VI -- pelo início ou continuação do cum
primento da pena; 

VIl -pela reincidência 

Art.. 2" Rcam revogados os§§ 1"- e 2" do art.. 
51 do Código Penal e o art.. 182 da Lei n"-7210, de 
11 de julho de 1984. 

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

Brasília, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 7210, DE 11 DE JULHO DE 1984 

Institui a Lei de Execução Penal-

TITULO VIl 
Dos Incidentes de execuçao 

-----------------------·-~c.4PiTlit.õ-i---·----------------·-.. ·-
Das conversoes 

••ooooo•:Ouooooooooooooooooo••••••••----·-••••••••-••••••••-••••-.-... 

M 182. A pena de mtJta será convertida em de
tenção. nafonnaprevistapeb artgo51 doCóãiQO Penal. 

§ 12. Na conversão, a cada dia-multa corres
ponderá um dia de detenção. cujo tempo de duração 
não poderá ser superior a um ano. 

§ 2" A conversão tomar-se-á sem efeito se, a 
qualquer tempo, for paga a multa 

' --······-······-·················--······----------·-···-···-
DECRETO-LEI NS! 2.848, 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

-·-------------------------:riiül.õ·v·-----·-------·----------
oaspenas 

CAPITULO I 
Das espécies de pena 

-··--------------------------sEcÃõüt-.. ·-··-----·-·-----.. ------
oa Pena de Multa 

Conversao da multa e revogação 
· Art.. 51. A multa converte-se em pena de deten
ção, quando o condenado solvente deixa de pagá-la 
ou frustra a sua execução. 
• Artigo com redação determinada pela Lei .,. 7 .209, de 11 de ju
lho de 1984. 

Modo ele conversao 
§ 12. Na conversão, a cada dia-multa corres

ponderá 1 (um) dia de detenção, não podendo esta 
ser superior a 1 (um) ano. 
• § 12 com radação determinada pela Lei .,. 7 .209, de 11 do julho 
do1984. 

Revogação da conversao 
§ 2" A conversão fica sem efeito se, a qualquer 

tempo, é paga a multa 

-------·------·-.. --.. --------cÃ?-!Tül.õ-iv·-·---·---------------.. -... -
Da suspensao condicional da pena 

Art.. 78. Durante o prazo da suspensão, o con
denado ficará sujeito à observação e ao cumprimen
to das condições estabelecidas pelo juiz. 
.. Artigo com reda.ção determinada pela Lei n2 7 209, de 1 1 de ju
lho de 1984. 
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§ 12 No primeiro ano do prazo, deverá o conde
nado prestar servi90S à comunidade (art 46) ou sub
meter-se à limitação de fim de semana (art 48). 
• § 1~ c:cm redaç11<> dolenninada pela Lei n2 7 .209, de 11 de julho 
de1984. 
• Vide art. 81 , III. 

§ 2" Se o condenado houver reparado o dano, 
salvo impossibilidade de fazê:Jo, e se as circunstan
cias do art 59 deste Código llie forem inteiramente 
favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do 
parágrafo anterior por uma ou mais das seguintes 
condições: · 

a) proibiçirr:l de freqüentar deteminados lugares; 
b) proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem aulorização do juiz; 
c) comparecimenlo pessoal e obrigatório a juí

zo, mensalmente, para informar e jÜS!ificar suas ati
'vidades. 

CAPÍTULO VI 
Dos efeitos da condenaçllo 

Arl 92. São também efeitos da condenação: 
I - a perda de cargo, função pública ou manda

to ele!ivo, nos crimes praticados com abuso de po
der ou violação de dever para com a Administração 
Pública quando a pena aplicada for superior a 4 
(quatro) anos; · 

11 - a incapacidade para o exercício do pátrio 
poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujei
los à pena de reclusão, cometidos contra filho, tute-
lado ou curatelado; • 

III - a inabilitação para dirigir veiculo, quando 
utilizado como meio para a prática de crime doloso. 

• Artigo oom redaçao delenninada pela Lei n2 7 .209, de 11 de ju
lho de 1984. 
·Vide art 93. parágrafo único. 

Parágrafo único. Os efeilos de que trata este 
artigo não são automáticos, devendo ser mo!ivada
mentededaradosnasentença 

TfTULOVIII 
Da extinção da punibilidade 

Prescrição da multa 
Art. 114. A prescrição opera-se em 2 (dois) 

anos, quando a pena de multa é a única comina
da, foi a única aplicada ou é a que ainda não foi 
cumprida. 

causas lnterruptlvas da prescrtçao 
Art 117. O CUISO da prescrição interroi'J"4)e-se: 
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
11 - pela pronúncia; 
III- pela deciSão conlinnatória da pronúncia; 
IV - pela sentença condenatória reCorrível; 
V - pelo início ou continuação do CU!lllrimenlo 

da pena; . · · 
VI - pela reincidência. 

• Artigo com mdaçlio dakmninada pela Lei n2 7 .209, de 11 de ju
lho de 1984. 

§ 12 Excetuados os casos dos incisos V e VI 
deste artigo, a i~o da prescrição produz efei
tos relativamente a lodos os aulores do crime. Nos 
crimes conexos, que sejam objetD do mesmo pro
cesso, estendere aos demais a interrupção relativa 
a qualquer deles. 
• § 1a com redaçlio dolerminado pela Lei n2 7 .209, de 11 de julho 
de1984. 

§ 2" Interrompida a prescrição, salvo a hipóte
se do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a 
correr, novamente, do dia da interrupção. ~ 

{' 

(A ComissAo de Constituiç:io, Justiça 
e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!t 10, DE 1996 
(N2 724195, na.Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Define os crimes de I'Special gravJ. 
dada e aHera dlsposJUvos do Decreto-Lei 
no. 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Có
digo PenaL 

o Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os dispositivos a segLir enumerados, do 

Decreto-Lei no. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
CóãiQO Penal, ah '31izado pela Lei n2 7 .209, de 11 de 
julho de 1984, passam a vigorar com os seguintes 
acréscimos e alterações: 

Art 33. ·-······-················--·-·····-···-···· § 10. .................................... ________ _ 

c) regime abe~ a execução da pena 
em casa de albergado ou em recinto espe
cial e separado de outro estabelecimenlo 
penal; 

§ 42 O juiz determinará o cumprimenlo 
de metade da pena aplicada em regime fe
chado, desde o início, quando o crime for de 
especial gravidade. 
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§ 5I' Consideram-se crimes de especial 
gravidade: . 

a) o homicídio cometido mediante 
paga, promessa de recoi11JE!nsa, por motivo 
torpe ou com participação em quadrilha, 
bando ou g~ de extermínio; 

· b) o homicídio cometido com ~o 
de lortura, outro meio insidioso ou cruel, ou 
com o objetivo de assegurar a execução, 
ocultação, impunidade ou vantagem de ou
tro crime; 

c) o roubo ou a extorsão qualificados 
por lesão corporal grave ou morte; 

d) a extorsão mediante seqÜestro; 
e) o estupro e o aten1ado violento ao 

pudor, com emprego de violência real ou 
grave ameaça; 

f) a tortura; 
g) o genocídio; 
h) a associação para o fim de terrorismo; 
i) o tráfico ilícito de substãncias entor

pecentes ou que detenninem dependência 
física ou psíquica; · 

D o contrabando de annas ou munições; 
k) a quadrilha ou bando armados. 
§ ~ Os crimes relacionados no pará

graio anterior terão as restrições expressa
mente previstas neste Código, além das es- -
tabelecidas no inciso XUII do art. 5!?. da 
Constituição Federal. 

Art 83 .................................................. . 

11 - cumprida mais da rile1ade da pena 
se o condenado for reincidente em crime do
loso ou tiver praticado qualquer dos crimes 
previstos no § 5!?. do ar!. 33; 

V - cumpridos mais de dois terços da 
pena, nos casos de condenação por cri
me previsto no § 5!?. do art. 33, se o con
denado for reincidente na prática de qual
quer deles. 

Art 121 ................................................. . 

§ 22- ···································-················· 

VI -com plano de extermínio. 

Art 334 •.....••..•.•......... ~ ..•....................•• 

§ 3"- A pena aplie<H;e: 
a) em OObro, se o aime de contrabando 

oudescanin'lo é palica:L emtrarsporte aéreo; 
b) no triplo, se o contrabando ou das

caminho tem pÕr objeto a introdução no ter
ritório nacional de annas ou munições. 

Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 FICam revagados os parágrafos únicos 
dos arts. 213 e 214 do Código Penal. 

Justificaçao 

MENSAGEM N"- 783 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede- · · 

ral, submefo à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado, Justiça. o texfo do proje
to de lei que Define os airnes de especial gravidade 
e altera dispositivos do Decreto-Lei no. 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

Brasllia, 19 de julho de 1995. - Man:os Anto
nioMacieL 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 286, DE 12 DE JU
LHO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA: 

ExCelentíSsimo Senhor Presidente da Rep(bliCS: 
O CóãiQO Penal Brasileiro sofreu profundas 

modificações em sua Parte Geral com a reforma pe
nal de 1984. Permaneceu contudo inalterado e en
velhecido em sua Parte Expecial na qual são previs-: 

· tos os crimes e as penas respectivas. 
2. Tentativas da elaboração de uma inteira

mente nova Parte Especial foram empreendidas em 
gestões anteriores, no âmbito do Minist~rio da Justi
ça, sem que se chegasse a bom termo, seja, pela 
extensão desse trabalho, seja pelas dificuld ldes de 
se chegar a consenso sobre questões extremamen
te polêrnicas. No entanto, esse esforço, de que parti
ciparam eminentes juristas brasileiros não resullou 
de todo infrutífero visfo que dele surgiram estudos, 

· pesquisas e dois esboços de reforma da Parte Espe
cial, que se constituem hoje em precioso subsídios 
de consulta obrigatória 

3. Os fatos sociais entretanlo, não esperam. 
Precipitam-se. Novas formas de criminalidade mani
festam-se trazendo intranqüilidade aos habitantes 
das cidades, especialmente das grandes concentra
ções urbanas jã de si mesmas sobrecarregadas de 
problemas. A isso acrescente-se a superveniência 
de uma vasta gama de normas penais, constantes 
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de leis esparsas ou complementares ao Código es- 11. Prevê-se uma nova qualificadora para o ho-
tabelecenclo incongruências no int"!rior do sistema micidio. quando praticado com o objetivo de extermí-
penal, em prejuízo da fácil compreensão e aplié:ação nio (o crime dos denominados justiceiros), e para o 
de preceitos e. portanto, estimulando debates inter- contrabando ou descaminho de armas ou munições. 
minãveis, em prejuízo de um eficiente e mais ágn jul- falos cuja gravidadé õospensa comenlários.. 
gamen1o dos fei1os criminais. 12. O Projeto. em resumo, estabelece como ní-

4. Essa ordem de consideráções levoi.HlOS a . tida orientação de Política Criminal tratamento penal 
optar por uma inadiâvel reformulação, por etapas, da mais severo para os crimes nele referidos, mas per-
legislação penal brasileira, delllro de prioridades mile, por outro lado. que esse tratamento se ajuste 
previamente estabelecidas. Será modernização da ao siSiema progressivo de cumprimen1o de pena, 
legislação penal brasileira, feita de modo paulatino, instituído pela reforma de 1984, sem o qual toma-se 
começando pelos temas mais prementes e menos impossível pensar-se em um razoãvel sistema peni-
polêmicos. _ _ tenciário. Se retirarmos de condenado a esperança 

5. Para tanto foi constituída, pela Portaria ~ de antecipar a liberdade pelo seu próprio mérito, 
315195, Comissão de juristas que vem se incurriJin- pela conduta ãiSCiplinada, pefo trabalho produtivo 
do de propor as prioridades e modificações legislati- durante a execução da pena. estaremos seguramen-
vas reputadas neoessárias. 4 te acenancfo.lhe, como única saída, a revolta, as re-

6. Jã dentro dessa nova orientação, tenho a beliões, a fuga, a corrupção. 
honra de encaminhar a Vossa Excelência o Proje!o 13. Por último. propõe-se a revogação dos ps-
anexo que define crimes de especial gravidade e ai- rãgrafos únicos dos ans. 213 e 214 do Código Pe-
tera alguns dispositivos do Código PenaL nal, acrescentadas pefo Estatuto da Criança e do 

7. O Projeto cria uma nova c:;rtegoria de crimes Adolescente (lei 8.069/90), nos quais contraditçria-
denominados de especial gravidade, enumerando- mente são estabelecidas penas menores para ó es-
os taxativamente para evitar contro;.ársias a respei- tupro e o atentado violenlo ao pudor quando a v8ima 
to. São espécies de crimes cometidos com emprego seja criança de menos de quatorze (14) anos. -
de violência à pessoa que apresentam essa poten- 14. Outros projelos sobre questões penais es-
cialidade, como é o caso do narcotráfico e da quadri- peoíficas seguir-s:-ão a este. 
lha. Essa proposta, transformada em lei, permilirâ o Sirvo-me do ensejo para reiterar a Vossa Exce-
tralamento rigoroso desses crimes, que se irralfl3râ lência a minha expressão éle respeito e admiração. 
para todo o sistema, seja na aplicação da pena, seja Respeitosamente, Nelson A. Jllbim, Ministro 
na sua execução, sem contudo inviabtTIZBT a indivi- de Estado da Justiça. 
dualização dessa mesma pena. 

8. A nova categoria de crimes contém uma dis- Pnojeto original, encaminhado pelo 
tinção técnica. justificar-se-ã à luz de princípios de Presidente da República: 
Política Criminal e, além disso, tem o mérito de não 
trazer em seu bojo a carga de indefinição e de erno- O Congresso Nacional decreta: 
cionalidade de que padece a inusitada e recen1e de- Art 1"- Os dispositivos a seguir enumerados, do 

Decreto-lei ~ 2.848, de dezembro de 1940 (Código 
nominação crimes hediondos tão criticada por todos. Penal), atualizado pela lei f1l! 7 .209, de 11 de juiho 

9. Permite-se a execução do regime aberto, de 1984, passam a vigorar com os seguintes acres-
com repouso notumo em casa de albergado, em cimos e alterações: 
recinto especial e separado de estabelecimento 
penal, nas Comarcas em que não haja casa de al
bergado. Essa poSsibilidade evitará a prática de 
colocar-se em regime fechado o conuenado que 
obteve o regime aberto, como tarriJém a de oonce- -
der-se liberdade plena ou pr&D domiciliar a quem a 
isso não faça jus. 

1 o. Nos crimes de especial gravidade serã ob
rigatório o regime fechado em, pelo menos. met!de 
da pena; o 6vmrnen1o condicional somente serã per
mitido após o cumprimento de metade ou de dois 
terços da pena, nas hipóteses especificadas. 

Arl 33. ·········-··········-····················'·
§ 1"- ···············-····································-

c) regime aber1o a execução da pena 
em casa de alberga:lo ou em recin1o especial 
separado de oliro estabelecimento penal; 

§ 4"- O juiz determinará o cumprimento 
de metade da pena aplicada em recinto fe. 
chado, desde o início, quando o crime for de 
especial gravidade. 
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§ 5" Consideram-se crimes de especial 
gravidade: 

a) o homicídio cometido mediante 
paga, promessa de recompensa. por motiVo 
ou com participação em quadn1ha, bando ou 
grupo de extermínio; 

b) o homicídio cometido com emprego 
de tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou 
com o objetivo de assegurar a execução, 
ocultação, impunidade ou vantagem de ou-
tro crime; · 

c) o rol..bo ou a extorsão qualificados 
por lesão corporal grave ou morte; 

d) a extorsão mediante seqüestro; 
e) o estupro e o atentado violento ao 

pudor, com emprego de violência real ou 
grave ameaça; ~ 

f) a 1Drtura; 
g) o genocídio; 
h) a associação para o fim de terrorismo; 
I) o tráfico ilíci1D de substâncias entor-

pecentes ou que determinem dependência 
física ou psíquica; 

D o oontrabando de armas ou llUlições; 
k) a quadn1ha ou bando armados. 
§ E» Os crimes relacionados no pa

rágrafo anterior terão as restrições ex
pressamente previstas neste Código, 
além das estabelecidas na Constituição 
Federal (ar!. 5", XLIII). 

Art. 83. ·-······.···-······-··-····-··-····-······· 

11 -cumprida mais da metade da pena 
se o condenado for reincidénte em crime do
loso ou tiver praticado qualquer dos crimes 
previs10s no § 5" do art. 83; 

V- cumpridos mais de dois terços da 
pena. nos casos de oondenação por crime 
previs1D no § 5" do art. 33, se o condenado 
for reincidente na prática de qualquer deles. 

Ar!. 121. ····---·····-·--···-·-·······-··-· 

§ 2" ········-·······-··-·····-·-··-·····--··· 

VI -com plano de extermínio. 

Ar!. 334. ·-······-·····-····--·····--·--··· 

§ 3" A pena aplica-se: 
a) em dobro, se o crime de contraban

do ou descaminho é praticado em transporte 
aéreo; 

b) no triplo, se o contrabando ou das
caminho tem por obje1D a introdução no ter
ritório nacional de armas ou munições. 

Art. 2" F1Ca!11 revogadOs os parágrafos únicos 
dos arts. 213 e 214 do Código Penal. 

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

Brasma. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

·CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TfruLOII 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPITuLO I 
Dos DireitoS e Deveres Individuais e ColetiVos 

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem dis· 
tinção de qualquer natureza. garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in· 
violabifidade do direito à vida, à flberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos segl.intes: 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançãveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, 
o tráfico ilíctto de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 
por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

DECRETQ-LEII'J9. 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

TITULO V 
Das Penas 

CAPÍTULO I 
Das Espécies de Pena 

SEÇÃOI 

Código Penal 

Das Penas PrivatiVas de Liberdade 

Recluslio e detenção 
Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida 

em regime fechado, semi-aber1D ou aberto. A de de
tenção. em regime semi-aberto. ou aberto, salvo ne
cessidade de transferência a regime fechado. 

§ 1• Considera-se: 
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a) regime fechado a execução da pena em es
tabelecimento de segurança máxima ou média; 

b) regime semi-álerto a execuç1lo da pena em 
colônia agrícola. industrial ou estabelecimento similar; 

c) regime aberto a execução de pena em casa 
de albergado ou estabelecimento adequado. 
• § 12 eem rodação determU!ada pela U. -~ 7 .209, de 11 do julho 
de 1984. 

§ 29- As penas privativas~ liberdade deverão 
ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes aité
rios e ressalvadas as hipóteses. de transferência a 
regime mais rigoroso: 

a) o condenado a pena ~rior a 8 (oito) anos 
deverá começar a CU1!1>ri-la em regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
superior a 4 (qualro) anos e não eJreeda a 8 (oito), 

· poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime 
semi-aberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
igual ou inferior a 4 {qualro) anos, poderá, desde o 
início, CUI!1>ri-la em regime aberto. 
• § 2" eem mdaçAo detenninada pela Lei n" 7 .209, de 11 do julho 
de 1984. 

§ 32 A determinação do regime inicial de cum
primento da pena far-se-á com observancia dos cri
térios previstos no art. 59 deste Código. 

CAPITuLO V 
Do Uvramento Condicional 

Requisi1os do Livramento Condicional 
Art 83. O juiz poderá conceder livramento con

dicional ao condenado a pena privatiVa de liberdade 
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I - CUI!1>rida mais de um terço da pena se o 
condenado não for reincidente em crime doloso e ti
ver bons antecedentes; 

11 - cumprida mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; 

III - comprovado comportamento satisfalório 
durante a execução da pena, bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 
própria subsistência mediante trabalho honesto; 

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibai
dade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 

V - CUI!1>ridO mais de dois terços da pena. nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
especifico em crimes dessa natureza. 
" Item V acrescentado pela Lei n'- 8.072, de 25 do julho do 1990. 

Parágrafo único. Para o condenado por crime 
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa, a concessão do 6vramento ficará também 
subordinada à corg;tatação de condições pessoais 
que façam presumir que o liberado não voltará a de
linqüir. 

PARTE ESPECIAL (*) 
TITuLO I 

Dos Crimes Contra a Pessoa 

CAPITuLO I 
Dos Crimes Contra a Vida 

Hornicfdio simples 
Art 121. Matar alguém: 
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 

• YJde art. 1-2,111, a. da leinst7.960,de21 de dezembro de 1989. 

caso de dlmlnulçao de pena 
§ 12 Se o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o 
domínio de violenta emoção, logo em seguida a in-
justa provocação da vitima, o juiz pode redtlzir a 
pena de um sexto a um terço. : 
• V" ode arl 74, § 1• •. do Código da Proc:e!so Penal 

Hornlcfdio qualificado 
§ 29- Se o hornicfdio é cometido: 
I - mediante paga ou promessa de recompen

sa, ou por outro motivo lOrpe; 
li - por motivo fútil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, 

asfixia, tortura ou oulro meio insidioso ou cruel, ou 
de que possa resultar perigo comum; 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dis
simulação ou outro recurso que difirute ou tome im
possível a defesa do ofendido; 

V - para assegurar a execução, a ocultação, :a_ 
impunidade ou vantagem de outro crime: -

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) 
anos. 
• V"de art. 1•.111. a. Lei n'7.960,de21 do setembro do 1989. 
• Vide ar!. 74, § 1•. do Código de Processo Penal 

Hornicfdio culposo 
§ 32 Se o homicídio é culposo: 
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

• Vide art 129daConstituição Federal do 19S8. 

Aumento de pena 
§ 42 No homicídio culposo, a pena é aumenta

da de um terço, se o crime resulta de inobservãncia 
de regra técnica de profissão, arte ou oficio, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vitima, 
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não procura diminuir as conseqüências do seu ato, 
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo dolo
so o homicídio, a pena é aumentada de um terço, se 
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (ca
torze) anoS-
• § 4l'com redaçl!o detenninada pel;llei n"8.069, de 13dojulho 
de 1990. 
"Videarl129,§ 72 

§ 5º- Na hipótese de.thomicídio culposo, o juiz 
poderá deixar de aplicar a pena, se as conse
qüências da infração atingirem o próprio agente 
de forma tão grave que a S<;U1ção penal se tome 
desnecessária 

TfTULOVI ~ 
DO!ii Crimes Contra os Costumes 

CAPITuLO I 
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual 

Estupro 
Art 213. Constranger mulher à conjunção car

nal, mediante violência ou grave ameaça: 
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 1 O (Dez) anos. 

• Pena com redaçlo determinada pela Lei n" 8.072, 25 do julho 
de 1990. 
·Vide art. 1•,111,1, da Lei n" 7.960,de21 de dezembro do 1989. 
• Vide art. 1• da Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990. 
• Vide Súmula 608 do STF. 

Parágrafo único. Se a ofen_dida é menor de 14 
(catorze) anos: · 

Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 1 o (dez) anos. 

• Parágrafo acrescentado pola Lei n" 8.069, de 13 de julho de 
1990. 

Atentado violento ao pudor 
Art 214. Constranger alguém, mediante violên

cia ou grave ameaça. a praticar ou permitir que com 
ele se pratique a1D libidinoso diverso da conjunção 
cama!: 

Pena- reclusão, de 6 (seis) a 1 o (dez) anos. 

' Pena com redaçl!o detenninada pela Lei n" 8.072, do 25 do ju
lho de 1990. 
• Vide art. 1•111, g,da Lei n" 7.960,de21 de dezembro de 1989. 
• Vide art. 1• da Lei n" 8.072, do 25 do julho de 1990. 

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 
(catorze) anos: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos. 

TITULO XI 
Dos crimes contra a administração pública 

CAPfTULOII 
Dos crimes praticados por particular 

contra a Administração em geral 

Contrabando ou descaminho 
Art 334. Importar ou exportar mercadoria proi

bida ou iludir, no todo ou em parte, o pagarnen1D de 
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou 
pelo consumo de mercadoria: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

• Vide nola ao art. 318 • 
.. Vide Súmula 560 do STF e art 18, § 22-, do Decreto--lei n2- 157. 
de lO de fevereiro de 1967. 

§ 12 Incorre na mesma pena quem: 
a) pratica navegação de cabolagem, fora dos 

casos permitidos em lei; 
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a 

contrabando ou descaminho; -
c) vende, expõe à venda, mantém em depósi

tos ou, de qualquer forma, utirlza em proveito próprio 
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou in
dustrial, mercadoria de procedência estrangeira que 
introduziu clandestinamente no País ou impor1Du 
fraudulentamente ou que sabe ser produto de intro
dução clandestina no território nacional ou de impor
tação fraudulenta por parte de outrem; 

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comer
cial ou industrial, mercadoria de procedência es
trangeira, desacompanhada de documentação le
gal, ou acompanhada de documen1Ds que sabe se
rem falsos. 
• § 1•com redaçlo detenninado pela Lei n24.729, de 14 de julho 
de 1965. 
• Vide Lei n" 6.910, de 27 de maio do 1981. 

§ 2"- Equipara-se às atividades comerciais, 
para os efeitos deste artigo, qualquer forma de co
mércio irregular ou clandestino de mercadorias es
trangeiras, inclusive o exercido em residências. 

• § 2'- com redaçlo detennnada po1a Lei n" 4.729, de 14 de julho 
de1965. 
".V'doLei n"6.910,de27de maio de 1981. 

§ 3"- A pena aplica-se em dobro, se o crime de 
contrabando ou descaminho é praticado em trans
poria aéreo. 
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LEI N2 7 209, DE 11 DE JULHO DE 1984 
Altera dispositivos do Dec:retq-Lei n" 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, e dá outras províeiênclas. 

TITulO V 
Das Penas 

CAPITuldi-
Das Espécies de Pena 

Art. 32. As penas são: 
I - privativas de liberdade; 
11- restritivas de direitos; 
III - de mulla 

SEÇÃOI 
Das Penas Privativas de L~rdade 

. Reclusão e detençao 
Art. 33'. A pena de reclusão deve ser CUfl1lrida 

em regime fechado, semi-aberlo ou aberto. A de de
tenção em regime semi-aberto ou aberto, salvo ne
cessidade de transferência a regime fechado. 

§ 1" Considera-se: 
a) regime fechado a execução da pena em es

tabelecimento de segurança máxima ou média; 
b) regime semf.álerto a execução da pena em 

COlônia agrícola. musmaJ OU estabelecimento sirtilar. 
c) regime aberto a execução da pena em casa 

de albergado ou estabelecimento adequado. 
§ 21! As penas privativas de liben:lade deverão 

ser executadas em forma progressiva, seglnfo o 
mérito do condenado, observados os seguintes crilé
rios e ressalvadas as hipóleses de transferência a 
regime mais rigoroso: • 

a) o condenado à pena st.perior a Dilo anos de
verá começar a ~ri-la em regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
superior a qualro anos e não exceda a Dilo, poderá, 
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja 
igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o iní
cio, aJ!l1lri-la em regime aberto. 

§ ~ Ad.elei'IJ1inaçãQ d!Hegime inicial de cum
primenlD da pena far-se-á com observância dos cri
térios previstos no artigo 59 desle código. 

CAPf"r ;V 
Do Uvramer.'· ~ondicional 

Requisi1Ds do Liv:'am;o ;;to Condicional 
Art. 83. O Juiz poderá conceder livramento 

condicional ao condenado à pena privativa de Dber
dade igual ou superior a dois anos, desde que: 

. I - cumprida mais de um terço da pena se o 
condenado não for reincidente em crime doloso e ti
ver bons antecedentes; 

11 - cumprida mais da melade se o condenado 
for reincidente em Crime doloso; 

III - comprovado comportamento satisfatório 
durante a execução da pena, bom desempenho •.•••••• 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e C"tdadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N211; DE 1996 
(NO- 605/95, na Casa de origem) 

Altera a redação do art 8" da Lei n" 
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe 
sobre a Ublizaçao de meios operacionais 
para a prevençao e repressão de açOes 
praticadas por organizaçOes criminosas • 

O Congresso Nacional decre1a: 
Art 1!! O art 81! da lei rf1 9.034, de 3 de maio 

de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 8!! O prazo para encerraménto da 
instrução criminal, nos processos pot; crime 
de que trata esta Lei, será de 81 (oitenta e 
um) dias, quando o réu estiver preso, e de 
120 (cento e vinte) dias, quando solto. 

Art 21! Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. • 

Art. 31! Revogam-se as cfsposições em contrário. 

Justificação 
- -

O art. 81! da Lei rf1 9.034, de 3 de maio de 
1995, que dispõe sobre a utilização de ·meios opera
cionais para a prevenção e repressão de ações pra
ticadas por organizações criminosas, estabelece que 
o prazo máximo da prisão processual, nos crimes de 
que trata a lei, será de 180 (cento e '.lilenta) dias. 

A manutenção do cfiSpoSitivo aJja alteração se 
propõe criará sérias dificuldades, tendo em vista que 
a prisão processual nele prevista estende-se até o 
lransito em julgado da sentença condenatória 

_l\lã9 _ ~l"ld~ _ materiallllente J~QssJvel~ no prazo 
máximo de seis meses, encerrar-se um processo cri
minal complexo, com vários acusados (hipótese de 
quadrilha ou bando), principalmente se a defesa ubli
za-se de todas as faculdades que a lei lhe assegura 
(prazos, provas, perícias, recursos, etc.) a perma
nência da aluai redação do art. 8!! acarretará, segu
ramente, a libertação prematura de perigosos delin
qüentes, antes do trânsito em julgado da sentença. 
Dai a urgente necessidade de aprovar-se a altera
ção objeto desta proposta. a fim de restabelecer-se 



--
Janciro de 1996 ANAJS DO SENADO FEDER.\L 475 

o entendimento consagrado na Súmula 52 do Supe
rior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a 
instrução criminal, fica superada a alegação de 
constrangimenlD por excesso de prazo. 

Sala das Sessões, . - Deputado Miehel Temer. 

LEGISLAÇÃO errADA 

LEI W 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 
.: 

Dispõe sobre a utilizaçao de meios 
operacionais para a prevençao e re
pressão de açoes praticadas por orga
nizaçOes criminosas. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO III 
Das Disposições Gerais 

Art. 42 Os órgãos da polícia judiciária estrutu
rarão setores e equipes de policiais especializados 
no combate à ação praticada por organizações crimi
nosas. 

Art 52 A identificação criminal de pessoas en
volvidas com a ação praticada por organizações cri
minosas será realizada independentemente da iden
tificação civiL 

Art. 6"- Nos crimes praticados em organização 
criminosa, a pena será reduzida de um a dois ter
ços, quando a colaboração espontânea do agente 
levar ao esclarecimento de infrações penais e sua 
au1Dria .' 

Art 7" Não será concedida liberdade provisó
ria, com ou sem fiança, aos agentes que tenham tido 
intensa e efetiva participação na organização crimi
nosa 

Art 6"- O prazo máximo da prisão processual, 
nos crimes previstos nesta Lei será de cento e oiten
ta dias. 

Art 9"- O réu não poderá apelar em liberdade, 
nos crimes previstos nesta Lei. 

Art 1 o. Os condenados por crimes decorrentes 
de organização criminosa iniciarão o cumprimento 
da pena em regime fechado. 

Art 11 . Aplicam-se, no que não forem incom
patíveis, subsidiariamente, as disposições do Código 
de Processo Penal. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PARECER N"S, DE 1996 

Da Comissao de Educaçao e da Co
missao de Constituiçao, Justiça e Cida
dania, soblle as Emendas apresentadas, 
na discussao suplementar, ao SUbstituti
vo do Se.'lado ao Projeto de Lei da cama
ra n~ 101, de 1993 (n" 1.258, de 1988, na 
origem), que rcca diretrizes e bases da 
educaçao nacional 

Relator: Senador Darcy Ribeiro 
O Substitutivo do Senado Federal ao Projeto 

de Lei da Cãmara no. 101, de 1993, que fixa diretri
zes e bases da educação nacional, estabelece os 
fins, princípios e organização da educação brasilei
ra. Aborda a educação escolar, seus níveis e moda
lidades, disciplinando o seu funcionarnenlD. Trata, 
ainda, da formação dos profissionais da educação e 
dos recursos públicos destinados ao ensino. 

Ao chegar ao Senado Federal, o PLC n" 
1 o 1/93 recebeu um primeiro Substitutivo da Comis
são de Educação, no finat da legislatura passada 
No início do ano de 1995, a matéria foi encaminhada 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 
qual concluiu, após ouvir diversos segmen1Ds da so
ciedade, pela aprovação de novo Substitutivo, com o 
fim de sanar as inconstilucionalidades presentes na 
proposição original e no Substitutivo da Comissão 
de Educação. 

Remetida ao Plenário, a matéria recebeu cin
qüenta e sete emendas. De volta à Comissão de 
Educação e à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, foi aprovado novo Substitutivo, que incor
porou grande parte das emendas apresentadas em 
Plenário, além de outras sugestões informais de 
Pariamentares e educadores. 

Submetido ao Plenário, o novo Substitutivo da 
CE e da CCJ foi aprovado em primeiro turno. Aberta 
a fase de discussão suplementar, foram apresenta
das 316 (trezentas e dezesseis) emendas, que são 
objeto deste parecer. 

Cabe destacar que a maioria das emendas 
apresentadas foi acolhida Isso contribuiu sobrema
neira para o aperfeiçoamento da proposição. Entre
tanto, foi preservada a sua linha mestra de estabele
cer uma lei voltada para o futuro e ao mesmo tempo 
exeqUível. Não devemos manter a ilusão de que um 
diploma legal é suficiente para mudar a realidade. 
Além disso, não convém correr o risco de multiplicar 
as prioridades, dispersando esforços e perdendo a 
noção do que seja fundamental. 

As emendas proporcionaram o aprimoramento 
dos princípios que asseguram a au1Dnomia dos sis-
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temas de ensino. das universidades e das escolas; a 
clarificação das col11)etências das esferas govema
menlais; a valorização mais adequada da avaliação 
do ensino e dos profissionais da educação; a trans
parência e o melhor aproveitamento na gestão dos 
recursos públicos; e tantos outros aspectos que po
derão trazer novo vigor à educação brasileira Entre
tanJo, evilou-se novamente nesta fase o acolhimen1D 
de sugestões que versam sobre .matéria cuja iniciati
va é da competência privativa do Presidente da Re
pública. assim como de outras que tratam da com
petência dos entes federados, no exercício de sua 
autonomia 

A Emenda 11"- 1, de autoria do Senador Rober
to Requião, refere-se à supressão das denominaçõ
es dos Títulos 11, III e IV. 

São atendidos os precei1os de-conslitucionali
·dade, j!Xidicidade e boa técnica legislativá. 

Subenlenda 
A sugestão foi parcialmente aceita, pois aper

feiçoa a concepção do Slbstitulivo. O conteúdo do 
título Da Uberdade do Ensino foi incorporado ao Tí
tulo III Do Direilo à Educação e do Dever de Educar. 

Voto: pela aprovação parcial 
As Emendas no. 2 e no. 3, de autoria. respecti

vamente, dos Senadores Eduardo ~licy e Emlia 
Fernandes. referem-se ao art 1 !!., que versa sobre a 
conceituação da educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

Contudo, convém manter a clareza e a objetivi
dade das normas do Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da 
Emenda nl!. 4. • 

A Emenda n!'-4, de autoria da Senadora Em1ia 
Fernandes, refere-se ao art 1"-, que versa sobre a 
conceituação da educação. 

· São atendiâos os preceilos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A redação proposta enriqueci o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
O art 12. do Slbstitutivo passa, assim. a ter um 

§ 2"- com a seguinte redação: 

"§ 2"- A eck caçí%> escoa deverá vincUar
se a:> rru.mo do trabalto e à príft:a social." 

As Emendas no. 5 e n"- 6, de autoria, respecti
vamente, dos Senadores Eduardo ~icy e Emília 
Fernandes, referem-se ao art 2"-, que versa sobre a 
finalidade da educação. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade e juridicidade 

As idéias propostas jã ·estão contefl1lladas, de · 
forma sin1ética, corno convém à lei, na redação do 
Substitutivo. 

Voto: pela re~ção. · 
A Emenda no.·7 de autoria do Senador Josap

hat Marinho, refere-se ao art 2"-, que versa sobre a 
finalidade da educação. 

São. atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa ao Stbstitutivo, mas há 
outros aspectos a serem desenvoMdos, além do in
telectual. 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda. 
A redação do art 2"- passa a ser a seguinte: 

"Art. A educação, dever da família 
e do Estado, inspirado nos princípios da li
berdade e nos ideais de solidariedade hu
mana, tem por finalidade o pleno desenvol
vimento do educando, seu preparo par o· 
exercício da cidadania e sua qualifiçação 
para o trabalho.• ;;. · 

-
A Emenda no. 8, de auloria do Senador Rober

to Requião, refere-se ao art 3'1-, que versa sobre os 
princípios da educação. 

São atendidos os preceilos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Stbstitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso VIl do art 3"- passa a ser a 

seguinte: 

"VIl - valorização dos profissionais da 
educação, garantindo, na forma da lei e res
peitada a autonomia universitãria, plano de 
caneira para o magistério público, com piso 
salarial profissional. • 

A Emenda no. 9, de autoria da Senadora Errnlia 
Fernandes, refere-se ao Art 3'1- que versa sobre os 
princípios da educação. 

São atendidos os preceilos de juridicidade e 
boa técnica legislativa 

Não pode lei federal determinar o piso salarial 
de servidores públicos estaduais e municipais. A su
gestão contida no inciso V foi acatada. Os demais 
incisos coincidem com a redação do Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial. 
A redação do inciso V do art. 3'1- passa a ser a 

seguinte: 
"V - coexistência de institLiçães públi

cas e privadas de ensino.• 
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A Emenda 1 O, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, refere-se ao art. 3'!, que versa sobre os 
princípios da educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Swstitutivo. 
Voto pela aprovação parcial, na forma da se

guinte Subemenda: 
Subemenda ~~ 

Dê-se ao inciso IV do art. 3'! a seguinte redação: 

"IV - respeito à liberdade e apreço à 
tolerância" 

As Emendas 11" 11 e n~ 12, de autoria do Se
nador Roberto Requião, referem-se ao art. 3" que 
versa sobre os princípios da educação. 

São atendidos os preceitos de "l:onstitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

· As prof)ostas coincidem corri a redação do 
Substitutivo, que foi elaborada em função de ges
tão anterior apresentada pelo Próprio Autor das 
emendas. 

Voto: pela prejudicialidade. 
A Emenda n" 13 de autoria do Senador Lúcio 

Alcantara, refere-;e ao art 3", que versa sobre os 
princípios da educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão explicita o que foi estabelecido no 
Swstitutivo, reafirmado o poder normativo dos siste
mas de ensino na matéria 

Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso VIII do .art. 3'! passa a ser 

a seguinte: · 

"VIII - gestão democrática do ensino 
p(blico, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino. • 

A Emenda n" 14, de autoria do Senador Artur 
da Távola, refere-se ao art 3", que versa sobre os 
princípios da educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Dada a dificuldade da regtiamentação da pro
posta sugerida, foi preciso modificá-la pancialmente. 

Voto pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda 

Subemenda 
Acrescente-se o seguinte inciso X ao art 3". 

•x- valorização da experiência extra
escolar.• 

A Emenda 11" 15, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, refere-se ao art 39-, que versa so
bre os princípios da educação. 

Não pode lei f!!deral determinar o piso salarial 
de servidores píD!icos estaduais e municipais. A re
dação proposta para os incisos V e VIII merece aco
lhimento. O disposto no inciso X foi aprovado na for
ma da SlÍl9menda à Emenda n" 14. 

Voto: pela aprovação parcial. 
As redações resultantes dos dispositivos alte

rados estão reproduzidas nos pareceres às Emen
das n" 9 (para o inciso V), n2 13 (para o inciso VIII) e 
"" 14 (para o X). 

A Emenda n" 16, de autoria da Senadora Emí
r.a Fernandes, retere-se à inclusão de novo artigo 
versando sobre o direito e o dever de educar. 

A sugestão estabelece a grall.idade e a obriga
toriedade de toda a educação básica, assim corno 
intenciona garantir o ensino superior a todos que 
provarem condições de cursá-lo. O Poder Púbfico 
não tem como garantir essa extensão de direitos, 
não previstos, aliás, no texto constitucional. 

· Voto: pela rejeição. _ 
A Emenda n" 17, de autoria do Senador Ro

berto Requião, sugere a supressão do inciso 11 do 
art 4", que versa sobre a obrigatoriedade do ensino 
fundamental para jovens e adultos. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa téCnica legislativa 

A sugestão é acolhida Porém, isso acarreta a 
necessidade de se alterar a redação do inciso I, de 
matéria correlata 

Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 
Subemenda: 

Subemenda 
Suprima-se o inciso 11 do art 4", dando-se a 

seu inciso I a seguinte redação: 

"I -acesso ao ensino fundamental, ob
rigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria • 

A Emenda n" 18, de autoria da Senadora Jú
nia Marise. refere-se ao inciso 11 do art. 4'!, que versa 
sobre a obrigatoriedade do ensino fundamental para 
jovens e adultos. . 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa a redaçà:l do Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, de acordo com a sube

menda apresentada à Emenda n2 17. 
A Emenda 11" 19, de autoria da Senadora Emí

lia Fernandes, refere-se ao art. 42, que versa sobre o 
dever de educar do Estado. 
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São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A referência ao ensino s~letivo é desn;;;c-essá
ria, pois a Constituição Federal garante o acesso ao 
ensino fundamenlal a IOdos os que nilo pud9131Tl 
cursá-lo na idade própria. A progressiva eldensão da 
grall.idade ao ensino médio jã é prevista no Stmsli
lulivo. Sobre o pré-escolar, o Substitutivo se a1eve 
ao que determina a Constitu~o Federal. Quanto 
aos programas suplementares de apoio ao ensino 
fundamental, a referência ao ensino püJiico no 
Sl.bslitutivo se deve ao fato de que aí se concenlra 
a população de mais baixa renda, e não cabe ao Es
lado empreender programas assistenciais a estu
dantes de renda fammar elevada. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 20, de aulDria elo Senador Jo

. saphat Marinho, refere-se ao inciso IV do· art. 42, que 
versa sobre·o dever do Estado em relação à educa
ção especial. 

São atendidos os preceillls de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Subslitulivo, sendo 
apenas acrescentado o termo apropriado, após a ex
pressão atendimento educacional, para esclarecara 
necessidade do atendimento especializado. 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda 
A redação do inciso IV do art. 42 passa a ser a 

seguinte: 

"IV - atenclimento ectu::acional apop1 iOOo 
aos carentes de a idOOos edu::alivos especiais, 
preferenciámente na rede reg~ de ensin:!." 

A Emenda no. 21, de autoria da Senadora Jú
nia Marise, refere-se ao inciso IV do art. 42, que ver
sa sobre o dever do Es1ado em relação à educação 
especial. 

São atendidos os precai1Ds de juridicidade e 
boa técnica legislativa. 

Infelizmente, nilo é possível, agora. garantir a 
todos os portadores de necessidades educativas es
peciais o atendimento educacional especializado 
grall.ito, além do ensino fundamental. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 22, de autoria da Senadora Jú

nia Marise, refere-se ao inciso V do art. 42, que ver
sa sobre o dever de educa· do Estado na oferta de 
creches e pré-escolas. 

Embora deva ser reconhecido o valor da edu
cação infantil, a gra:uidade universal eslá limitada ao 
ensino fundamental. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda no. 23, de aulDria do Senador Ro
ber1o Requião, refere-se ao art 49-, que versa sobre 
o dever de educar do Estado. 

A sugestão amplia o que a ConstitLição Fede
ral restringe, em seú art 208, VIl. A oferta de progra
mas suplementares restringe-se ao ensino funda
mental. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 24, de autoria do Senador Jo

saphat Marinho, refere-se ao art. 51', que versa sobre 
o direi1D ao ensino fundamental. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade, e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Sl.bstitutivo. 
Voto: pela aprova;;ao, na i:lnna da Emenda rP- 25. 
A Emenda no. 25, de autoria do Senador Jo-

saphat Marinho, refere-se ao art 51', que versa sobre 
o direilo à educação. 

Silo atencidos os precailos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Sl.bstitutivo. 
Voto: pela aprovação. . 
A redação do caput do art. 5I' passa ~ a se-

gw~ ~ 

"Arl O acesso ao ensino funcla-
menfal é direito pCblico S\.i)je1ivo, podendo 
qualquer cidadão, g~ de cidadãos, asso
ciação comunitária. organização sindical, 
entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e, ainda o Ministério Pü:llico, 
acionar o Poder Público para exigi-lo." 

A Emenda no. 26, de aulDria do Senador lúcio 
Alcàntara, refere-se ao § 1" do art. s<t, que versa so
bre a competência do Poder Ptlllico em alividades 
corno o recenseamento da população em idade es
colar. 

São atendidos dos preceitos de constilucionafl
dade, "uridicidade e boa técnica legislativa. J preferível estabelecer una forma de co-parti
cipação das esferas governamentais no recensea
meniD da população em idade escolar, como suge
rem as Emendas rP- 27 e n" 28. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas no. 'O e no. 28, de au1Dria. respec

tivamente, dos Senadores Sérgio Machado e José 
Rober1o Arruda, referem-se ao§ 1" do art 51', que 
versa sobre a competência do Poder Público em ati
vidades como o recenseamento da população em 
idade escolar. 

São atencidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 
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As propostas explicitam o que eslabelece a 
Constituição Federal. mantendo. ainda. a responsa
bilidade daS três esferas do Poder Público no recen
seamento da população em idade escolar. na cha
mada pública e na freqüência à escola. 

Voto: pela aprovação. 
A redação dos § 1 "- do art 5"- passa a ser a se

guinte: 

"§ 1 "- Compete aos Estados e aos Mtr 
nicípios, em regime de colaboração e com a 
assistência da União: 

I - recensear a popúação em idade es
colar para o ensino fuldamental, bein como 
os jovens e adullOs que a ele não tiveram 
acesso ou não corl1Jietaram seus estJ Idos; 

11- fazer-lhes a chamada pública; 
III - zelar. junlll aos páls ou responsã

vei!:!, pela freqüência à escola." 

A Emenda n"- 29, de aulllria do Senador 
Eduardo Suplicy, refere-se ao art 6", que versa so
bre os direi1os dos pais e allllos. 

São atendidos os preceifos de constitucionali
dade e juridicidade. 

O nível de detalhamento da proposta é inade
quado à LOS. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n"- 30, de aulllria da Senadora Emi

na Fernandes, refere-se ao art 6". que versa sobre 
os direitos dos pais e alunos. 

São atendidos os preceifos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, deve ser da competência dos sistema 
de ensino decidir a forma de ~lha dos dirigentes 
das escolas pLtllicas. 

Voto: pela rejeição 
A Emenda n"- 31, de aulllria do Senador Lúcio 

Alcântara, refere-se ao art. 6", que versa sobre os ãl
reitos dos pais e alunos. 

São atendidos os preceifos de constitucionali
dade. juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão prevê o direifo de participação dos 
pais no conselho escolar da escola, o que já eslá as
segurado no art 15, inciso 11, do Substitutivo. 

Voto: pela prejudicial idade. 
A Emenda n .. 32, de aulllria da Senadora Emí

lia Fernandes. refere-se ao art 72, que versa sobre 
os deveres dos pais. 

A obrigatoriedade do ensino eslá, ainda, limita
da ao nível fundamental. Portanto, não deve ser ob
rigação dos pais a matrícula de seus filhos no ensino 
médio. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda n2 33, de aulllria do Senador Lúcio 
Alcàntara refere-se ao art 72-. que versa sobre os 
deveres dos pais. 

A proposta não atende ao disposlll no art 206, 
inciso VI, da ConstTtuição Federai. Porém, é garanti
do no art 15 inciso 11, do St.bstitutivo, o princípio da 
participação dos pais em conselhos escolares ou 
ins!i1Lições equivalentes das escolas públicas. 

Voto: pela rejeição. · 
A Emenda n"- 34, de aulllria do Senador Artur 

da Tãvola, refere-se ao art 8" e pretende ac~escer.
tar normas para a aulllrização de instituições priva
das. O inciso I do § 12 jà é observado no Substituti
vo. Os incisos III e IV fazem parte da Constituição 
Federal, como direi1os fundamentais do cidadão, 
não havendo necessidade de repeti-los na LDB. 
Quanto ao conteúdo do inciso 11, foi acolhido na for
ma daS Emendas ri> 75 e ri> 76. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma das 
Emendas ri> 75 e ri> 76. 

A Emenda n2 35, de aulllria do Senador Lúcio 
Alcàntara, retere-se ao art 82, que versa sobre o erl-
sino privado. _ 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta aperfeiçoa a redação do Stbstitúivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso 11 do art. 82 passa a ser a 

seguinte: • 

"11 - aulorização de funcionamenlll e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público. • 

A Emenda n2 36. de auloria do Senador 
Eduardo Suplicy, referente ao art 8", amplia o princí
pio da gestão democràlica às instituições privadaS, 
extrapolando o que define a Consti!uição Federal. O 
quarto e o quinlll requisi1os propostos são direi1os 
assegurados pela Constih.ição Federal. não haven
do necessidade de repeli-los na LDB. Outros dispo
sitivos sugeridos jã estão regulamentados no Sl:bsti
tutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n"- 37. de auloria da Senadora Emí

r.a Fernandes, retere=.se ao art. 9<. que versa SObre a 
artiCIJação entre os sistemas de ensino. 

A proposta não atende ao preceito de constitu
cionalidade, urna vez que trata da organização admi
nistrativa federal, ãrea de competência privativa do 
Presidente da República (art 84, VI. da CF). Além 
disso, a emenda trata da organização da educação 
nacional. mas apresenta princípios jã eslabelecidos 
em ootras partes do Substitutivo. Não hã necessida-
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de de repeti-los. O princípio inscrito no inciso VIII da 
emenda foi acolhido. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonnà da su
bemenda à Emenda ri2- 14. 

A Emenda ns> 38, de autoria dos Senadores 
Eduardo S~icy e Marina Silva, referente ao art. 9º-, 
não atende ao preCeito de constitucionalidade, uma 
vez que trata da organização administrativa federal, 
área de competência privativa' do Presidente da Re
piblica (art. 84, VI, da CF}. Além disso, o artigo refe
re-se à organização da educação nacional, mas 
apresenta princípios já estabelecidos em outras par
tes do Slilstitutivo. Não há necessidade de repeti
los. O princípio inscrito no inciso VIII da emenda foi 
acolhido. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da su-
bemenda à Emenda ri2- 14. .. 

A Emenda n2 39, de autoria do Senador Lúcio 
Alcan1ara, l'efere-se ao art. 92, que versa sobre a ar
ticulação entre os sistemas de ensino. 

São alendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A descertralizaçã requerida pela emenda já está 
~no Stbstilt1ivo. Com efeilo, é preciso expli
citar no art. 11 a capacidacle normáiva dos Estados 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da se
guinte Subemenda: 

Subemencla 
Acrescente-se, com a redação seguinte, novo 

inciso V ao art. 11, renume1a11do-se os demais: 

"V - baixar nonnas corqllementares 
para o seu sistema de ensino. • 

A Emenda n!> 40, de autoria da Senadora Emí
lia Fernandes, refere-se ao art 1 O, que versa sobre 
as incumbências da União. 

Não é atenã!do o preceito de constitucionalida
de, uma vez que a proposta trata da organização ad
ministrativa federal, área de competência privativa 
do Presidente da Rep(i)lica (art 84, VI, da CF}. Vã
rios dispositivos da emenda estão contemplados no 
Substitutivo. Porém, a sugestão contida no inciso IV 
foi aproveitada parcialmente. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da su
bemenda apresentada à Emer!da ri2- 41. 

A Emenda n" 41, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, refere-se ao art. 1 o, que veesa sobre as 
incumbências da União. 

São alendidos os precei1os c':. constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legcslativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Slbstitutivo e foi aco
lhida com a explicitação dos níveis que compõem· a 
edu:ação básica. confonne sugestao da Emenda fi'. 40. 

Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 
subemenda: 

Subemencla 
Dê-se oo inciso IV do art. 1 O a seguinte redaçã?· 

"IV- estabelecer, em colaboração com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, competências e direbizes para a edu
cação infantil, o ensino fundamental e o en
sino médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a asse
gurar fonnação básica comum. • 

A Emenda J12 42, de autoria dos Senadores 
Eduardo S~icy e Marina Silva, refere-se ao art 1 o, 
que versa sobre as incumbências da União. 

Não é atendido o preceito de constitucionali
dade, uma vez que a proposta trata da organização 
administrativa federal, área de COlllJetência privati

. · va do Presidente da Repiblica (art. 84, VI. da CF}. 
Porém, o conteúdo do inciso IV foi aproveitado par
cialmente. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da su-
bemenda apresentada à Emenda rt2- 41. "' 

As Emendas n" 43 e J12 44, de autoria. r®Pec
tivamente, dos Senadores Antonio Carlos Valaãares 
e Roberto Reqt.ião, referem-se ao art. 1 O, que versa
sobre as incumbências da União. 

São alendidos os preceitos de constitucionali- ·· 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o SubstitutiVo. 
Voto: pela aprovação. 

A reclação do inciso VI do art. 1 O. passa a ser a 
seguinte: 

"VI - assegurar processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e ~or, em colabora
ção com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino. • 

A Emenda n!> 45, de autoria do Senador lris 
Rezende, refere-se ao art 1 O, que versa sobre as in
cumbências da União. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aponta a necessidade de revisão 
do disposto no Substitutivo sobre a matéria, não 
apenas no que diz respeito à União, mas também 
aos Estados e Municípios. 

Voto: pela aprovação, na fonna das seguintes 
subemendas: 
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Subemenda n" 1 
Dê-se a:> inciso IX do arl 1 O a segL:inte redação: 

"IX - autorizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cll!SOS das inslib.ições de ensino st.perior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino." 

Subemenda Jl!! 2 
Dê-se oo inciso IV ctg. art 11 a seguinte redação: 

"IV - autolizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
Cli'SOS das insliluições de ensino sL.perior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino." 

Subemenda Jl!! 3 
Acrescente-se ao art 12 o seguinte inciso IV, 

renumerando-se o IV para V: 

"IV- autorizar, creden<iar e supervisio
nar .os estabelecimentOs ao seu sistema de 
ensino." 

A Emenda n" 46, de autoria do Senador Artur 
da Tâvola, refere-se ao art 1 O, que versa sobre as 
incumbências da União. 

São atendidos os preceilos de constitucionafl
dade, juricidade e boa técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, já está contemplado pelo 
Sl.bstitulivo, que destaca a garantia do padrão de 
qualidade e estatui os meios para atingi-lo. O mes
mo ocorre quanto à valorização dos profissionais da 
educação e às suas condições de trabalho. Ade
mais, não seria co~ exclusiva da União, mas 
de todos, a garantia do referido padrão de quafldade. 

Vo1D pela rejeição. 
A Emeilda n" 47, de alJI!lria do Senador Artur 

da T ávola. não atende ao preceiiD de constitucionali
dade, uma vez que trata da organização administra
tiva federal, área de competência privativa do Presi
dente da República (art 84, VI, da CF). 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 46, de autoria do Senador Lúcio 

Alcântara, referil-se ao arl 1 O, que versa sobre as 
incumbências da União. 

São atendidos os preceilos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda • 
A redação do § 4!' do art. 1 O passa a ser a se

guinte: 

"§ 4!'- Os resultados dos processos de 
avaliação a que se referem os incisos VI e 
VIII contribuirão para a definição da polílica 
educacional. • 

A Emenda R" 49, de autoria do Senador Ro
ber1o Requião, refere-se ao art. 11, que versa sobre 
as incumbências dos Estados. 

São atendido§ os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Sulbstitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma das Emendas 

n"s 50 e 51. 
As Emendas 11"5 50 e 51, de au1oria, respecti

vamente, dos Senadores RoberiO Requião e Seb<is
tião Rocha, reterem-se ao art 11 , que versa-sobre 
as incumbências dos Estados. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso I do art 11 passa a ser a 

seguinte: 
"I - organizar, manter. e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus siste
mas de ensino. • 

A Emenda R" 52, de auiOria do Senador·Artur 
da T ãvola, refere-se ao art 11 , que versa sobre as 
incumbências dos Estados. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A contribuição foi aceita, com os acréscimos 
dados pelas Emendas n2s 53 e 54. 

Voto: pela aprovação, na forma das Emendas 
n"s53 e 54. 

As Emendas n!. 53 e 54, de au1oria, respecti
vamente, dos Senadores Sérgio Machado e José 
Rober1D Arruda, referem-se ao art 11, que versa so
bre as incumbências dos Estados. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

As sugestões contribuem para o aperfeiçoa
meniD do Sulbstitutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso 11 do art 11 passa a ser a 

seguinte: 

"11 -definir, com os Municípios, formas 
de colaboração na oferta do ensino funda
mental, as quais devem assegurar a distri
buição proporcional das responsabilidades, 
de acordo com a população a ser atendida e 
os recursos financeiros disponíveis em cada 
uma dessas esferas do Poder Público.• 

A Emenda n" 55, de autoria dos Senadores 
Eduardo SupfJCY e Marina Silva, extrapola o dispos1o 
no art 208, inciso 11, da Constituição FederaL A ex-
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tensão da obrigatoriedade do ensino mécio é pro
gressiva e não imeãlllla. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 56, de autoria do Senador Hugo 

Napoleão, refere-se ao art 11, que versa sobre as 
incumbências dos Estados. 

São atendidos os prec:ei1Ds de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o~
Voto: pela aprovação. 
A redação dos incisos V e VI do art 11 é a se

guinte: 
· •v - assegurar o ensi.no fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio; 
VI - assegurar a formação dos profis

sionais da educação.• 

A Emenda 11" 57, de aulori;;l da Senadora 
. Em1ia Fernandes, refere-se ao art 11 , ·que ve!Sa 
sobre as incumbências dos Estados. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, como os Municípios também aluam 
no ensino médio, não cabe eslabelecer a responsa
bilidade específica dos Estados na universalização 
deste nível de ensino. Os Municípios também aluam 
na área da educação de jovens e adullos trabalha
dores, no cumprimento do preceito constitucional de 
universalização do ensino fundamental aos que a 
ele não tiveram aoesso na idade própria. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 56, de autoria do Senador Artur 

da T ávola, refere-se ao art 11 , que versa sobre as 
incumbências dos Estados. 

A proposta não atende ao peceilcl_de constib ICio
nãldade, uma vez que traia da organizaçã:l adminis
trativa federal, área de competência privativa do Presi
dente da Rep(blica (art 84, VI, da C.F.)• Além disso, é 
preciso respeitar a auilnomia dos entes federados. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas 11'59 e 11'61, de autoria, respec

tivamente, dos Senadores Sebastião Rocha e Ro
berto Requião, referenHle ao art 12, que Ve!Sa so
bre as incumbências dos Municípios. 

São atendidos os preceitos de constitucional" ... 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Bcbstitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso I ,. ~ art 12 passa a ser a 

seguinte: 

"I - org'!!nizar, manter e desenvolver os 
órgãos e institlições oficiais dos seus siste
mas de ensino, integrados às politicas e pla
nos educacionais da União e dos Estados. • 

A Emenda 11" 60, de autoria do Senador Ro
berto Reqüão, refere-se ao art 12, que versa sobre 
as incumbências dos Municípios. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e~boa téalica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Slilstitulivo. 
Voto: pela aprovação, na forma das Emendas 

11259 e n"-61. 
A Emenda 11'!- 62, de auloria do Senador Ro

berto Requião, refere-se ao art 12, que versa sobre 
as incumbências dos Municípios. 

São atendidos os precei1Ds de constitucionali
dade, jt.widicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Slilstitulivo. 
Voto: pela aprovação parcial, na forma da se

guinte subemenda: 
Subemenda 
Dê-se ao inciso IV do art 12 asegLinte redação: 

•JV - oferecer, com absoluta priorida
de, o ensino fundamenlal e, em seguida, a 
educação infantil, vedadas novas iniçiativas 
na educação superior." ? ·· 

A Emenda 11" 63, de auloria da Senad~ Emí
fia Fennandes, refere-se ao art 12, que versã sobre 
as incumbências dos Municípios. 

São atencidos os precei1Ds de constitucionali
dade, juriãcidade e boa técnica legislativa 

Contudo, convém definir com clareza as res
ponsabi6dades das esferas governamentais com re
lação à oferta do ensino. Como as transformações 
do mundo contemporãneo estão sempre a exigir mu
danças da escola, não cabe pensar em atendimento 
pleno das necessidades da educação fuldamental, 
6berando os Municípios para atuar, por exe111)1o, na 
educação superior. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 64, de auloria do Senador AntO

nio Carlos Valadares, refere-se ao art 12, que versa 
sobre as incumbências dos Municípios. 

São atencidos os precei1Ds de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. · 

A sugestão aperfeiçoa o Stbstitutivo. 
Voto: pela aprovação, em consonância com o 

parecer dado à Emenda n<> 62. 
A Emenda 11" 65, de autoria dos Senadores 

Marina Silva e Eduardo Suplicy, refere-se ao art 12, 
que versa sobre as incumbências dos Municípios. 

São atendidos os precei1Ds de constitucionar,.. 
dade, juridicidade e boa téalica legislativa . 

Contudo, a proposta contraria a disposição do 
Substitutivo de dar prioridade ao ensino fundamen
tal. Convém definir com clareza as responsabilida-
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des das esferas governamentais com relação à ofer
ta do ensino. Como as transforrnaçi5es do mundo 
contemporâneo estão sempre a exigir mudanças da 
escola, não cabe pensar em atendimen1o pleno das 
necessidades da educação fundamental, liberando 
os Municípios !)ara atuar, . por exemplo, na educação 
superior. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 66, dft autoria. do Senador Lúcio 

Alcântara, refere-5e ao art. 12, que versa sobre as 
incumbências dos Municípios. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo e foi aco
lhida com a inclusão do termo ainda após a expres
são os Municípios poderão optar. 

Voto: pela aprovação parcial. ~ 
Subemenda 
É acrescentado no Substitutivo o seguinte dis

positivo ao art. 12: 

"Parágrafo único. Os Municfpios pode
rão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um 
sistema único de educação básica" -

A Emenda n~ 67, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara. refere-5e ao art 13, que versa sobre as 
incumbências dos estabelecimentos de ensino. 

São atendidos os preceitos de conslitucionar ... 
dade, juridicidade e boa téalica legislativa 

O Substitutivo teve o cuidado de respeitar a va
riedade de formas adotadas pelos Estados e Municí
pios no sentido de democratizar a gestão escolar, 
sem obrigá-los a adotar experiências que, bem su
cedidas em alguns, não o foram em outros. Com o 
objetivo de evitar a interpretação equivocada de que 
a responsabilidade pelo estabelecimento de ensino 
é exclusiva do seu diretor, a emenda é parcialmente 
acolhida 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao caput do art. 13 a seguinte redação: 

"Os estabelecimentos de ensino, res
peitadas as normas comuns e as do seu sis
tema de ensino, terão a incumbência de:• 

A Emenda n~ 68, de autoria dos Senadores 
Marina Silva e Eduardo Suplicy, refere-5e ao art. 13, 
que versa sobre as incumbências dos estabeleci
mentos de ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dt=~.df' e j1 !r!diddade. 

As sugestões encontram-se contempladas no 
Substitutivo, de forma sucinta, como convém à lei. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 69, de autoria da Senadora Emí

lia Fernandes, retere-se ao art. 13 que versa sobre 
as incumbências dos estabelecimentos de ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

· As sugestões encontram-se conrempladas no 
Substitutivo, de forma sucinta e objetiva como con
vém à lei. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 70, de autoria do Senador Artur 

da Tãvola, apresenta stgestão a respeito da gestão 
democrálica, já contemplada no art 15 do Sl.bslitutivo. 

Por outro lado, não se poderia obrigar as esco
las particulares a constituir conselhos com repre
sentação da comunidade quando a Constituição Fe
deral as exclui do art. 206, VL Finalmente, o Substi
tutivo teve o cuidado de respeitar a variedade de for
mas adoredas pelos Estados e Municípios no senti
do de democratizar a gestão escolar, sem obrigã-los 
a adotar experiências que, se bem sucedidas em al
guns, não o foram em outros. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 71, de autoria do Senador Lúcio 

Alcàntara, refere-se à inclusão de novo dispositivo 
ao art. 13, que versa sobre as incumbências dos es
tabelecimentos de ensino; 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A stgestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
É acrescentado ao art. 13 novo inciso III, renu

merando-se os demais: 

"III - assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidos." 

A Emenda n" 72, de autoria do Senador Artur 
da T ãvola, refere-se ao art 13, que versa sobre as 
incumbências dos estabelecimentos de ensino. 

Não é atendido o art 206, VI, da Constituição 
Federal. Pode, porém, ser acolhida parcialmente. 

Voto: pela aprovação parcial na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Acrescente-se novo inciso ao art 13, com a se

guinte redação: 

"DivUgar, com periodicidade mínima 
!ll1U3!, a clestÍi a;ã> dos recusos p(bli::os recebi
dos, respeitad:l o dSposto no art 71 desta Lei." 

.. A redação faz referência ao artigo do SubstitutiVo, devendo ser 
promovida alteração na numeração, no texto consolidado com as 
emendas. 
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A Emenda n-. 73, de auiDria dos Senadores 
larina Silva e Eduardo Supliey. e n2 74, de auiDria 
a Senadora Emllia Fernandes. propõem nova reda
ao para o art. 14, que versa sobre as incumbências 
os docentes. 

A proposta fere a 311on0mia dos entes federa
os. quantn à sua organizaçao administrativa, assim 
omo desrespeita o art. 206, VI, da Constituiç;!o Fe-
eral. ......,) 

Quanto ao mérilo, é i~e que a LOB esli
·ule as responsabilidades básicas dos docentes. 

Voto: pela rejeiçac>. 
As Emendas lÃ 75 e 78, de autoria, respecti

amente, dos Senadores Robem Requiao e Antonio 
:artos Valadares, referem-se ao art 14, que versa 
.obre as ii1CLillbências dos docentes. · 

São atendidos os preceiiDs d&.conslilucionali-
. lade, juricicidade e boa técnica legislativa. 

A sugeslão aperfeiçoa o Slbslitutl. 
Voto: pela aprovação. 
Fica acrescentado ao art. 14 do Substitutivo o 

;eguinte inciso 1: 

"I - participai da elà:lora;3> da proposta 
ptrlagógi:a do estabelecinerto de ensino." 

A Emenda n2 77, de autoria do Senador Lúcio 
~~cantara. refere-se ao art. 14, que versa sobre as 
ncumbências dos docentas. 

São atendidos os preceilos de constilucionali
:lade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

O assunto é mais adequado ao tí1Uo Dos Pro
issionais da Educação. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su-
:~emenda à Emenda rf1. 254. . 

A Emenda fl2 78, de auloria do Senador Ro
:>erto Reqliao, refere-se ao art 15, que versa sobre 
3. gestão democrática do ensino público na educa
;ãobásica. 

São atendidos os preceitls de constitucionar.
:lade, juridicidade e boa técrica legislativa. 

Contudo, a sugestão desconsidera o projelo 
pedagógico da escola na gestão dEil110Citica do en
sino, o que não é recomendâvel. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 79, de aulllria da Sen2dora Eml

lia Fernandes, fere a autonomia dos entõ:S federa
dos, no que concerne à sua r Janizaçao administra
tiva A organização da ad,.,. IS!raçã.o federal é da 
coi'Jl)etência privativa do esidente da Repilllica 
(art 84, VI, da CF). 

Por outro lado. deve ser da responsabilidade 
dos sistemas de ensino a definiçao da forma de es
colha dos dirigentes das escolas públicas. Portanto, 

não convém prever eleição direla no caso, pois há 
também alternativas pelas quais os sistemas de en
sino poderao optar. 

Voto: pela rejeiçao. 
A Emenda n2110. de autoria do Senador Lúcio 

Alcântara. refere-se ao art. 15, que II9ISa sobre a 
gestao dernocr'âlica do ensino plblico na edu::aç!io 
básica. 

Slio atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Seu conteúdo aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso I do art 15 passa a ser a 

seguinte: 

··- parlicipa;f« • dos profissionais da eclu
~ na el<tlora;ãJ do projelo pecla;J6gico da 
escola." 

A Emenda n" 81, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, refere-se ao art. 15. que versa sobre a 
gestao democrática do ensino público na educação 
básica. ~ -

Slio atendidos os preceitos de constilu<:!Onali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. o 

A sugestão é vãfida. sendo parcialmente aco
lhida. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bemenda apresentada à Emenda n2 72. 

A Emenda n2 82, de autoria do Senador Artur 
da Tãvora. refere-se ao art. 15, que versa sobre a 
gestao democrática do ensino na educaçã.o básica. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade e juridicidade. 

Contudo, se os sistemas de ensino terao liber
dade de definir a forma de escolha dos dirigentes, 
nao há necessidade de apresenlar opçã.o, já bem 
conhecidas 

Voto: pela rejeiçã.o. 
A Emenda n2 83, de autoria do Senador Lúcio 

Alcântara, refere-se ao art 16, que versa sobre a 
autonomia dos estabelecimentos de ensino na edu
cação básica. 

Slio atendidos os preceitos de constilucionafl
dade, juridiciclade e boa técnica legislativa. 

Contudo, é preferível que a autonomia seja do
sada pelos sistemas de ensino. de acordo com as 
condições das escolas. 

Voto: pela rejeiç;!o. 
A Emenda n2 84, de autoria do Senador Ro

berto Requi!io, refere-se ao art 16. que vBISa sobre 
a au1Dnomia dos eslabelecimentos de ensino na 
educação básica. 
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São atendidos os preceiiDs de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnicá legislativa. 

Contudo, é preferível que a autonomia seja do
sada pelos sistemas de ensino, de acordo com as 
condições das escolas. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 85, de àutoria dos &inaoores 

Marina Silva e Eduardo Suplicy, refere-se ao art 16, 
que versa sobre a aulllmfmia dos estabelecimentos 
de ensino na educação básica. 

A proposta não atende ao preceito de ·constitu
cionalidade, uma vez que trata da organização admi
nistrativa federal, área de competência privativa do 
Presidente da República (art. 84, VI, da C F). 

Além disso, os aspectos sugeridos devem ser 
eslabelecidos pelos sistemas de ensino. 

Voto: pela rejeição. ~ 
A Emenda ~ 86, de autoria dos 'Senadores 

Eduardo SuiJiicy e Marina Silva, refere-se ao art 17, 
que versa sobre a composição do sistema federal de 
ensino. 

Não é atendido o preceito de constitucionalida
de, uma vez que trata da organização administrativa 
federal, área de competência privativa do Presidente 
da Rep(blica (art 84, VI, da CF). 

O inciso III foi acolhido, com nova redação. 
Voto: pela aprovação parcial, na forma da pri

meira subemenda apresentada à Emenda n"-87. 
A Emenda ~ 87, de autoria da Senadora Emí

fia Fernandes, refere-se ao art. 17, que versa sobre 
a oomposição do sistema federal de ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substituvo. 
Voto: pela aprovação, na fonna das seguintes 

Subemendas: 
Submenda~1 
Acrescente-se novo inciso ao art 17 com a se

guinte redação: 

"III-os órgãos federais de ed• caçã'> " 

Subemenda ~ 2 
Acrescente-se novo inciso ao art. 18 com a se

guinte redação: 

"III- os órgãos de edl ocaçOO estaduais e 
do Distrito Federal, respectivamente." 

Subemenda n" 3 
Acrescente-se novo inciso áo art. 19 com a se

guinte redação: 

"III- os órgãos mmicipais de edi.CaÇOO." 

A Emenda ~ 88, de autoria do Senador Se
bastião Rocha, refere-se ao art 18, que versa sobre 
a oomposição dos sistemas de ensino dos Estados. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e õoa técnica legislativa. 

A sugestão de redação aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
O inciso I do art 18 passa a ter a seguinte re

dação: 

"I - as instituições de ensino mantidas, 
respectivamente, pelo Poder Plblico estadual e 
pelo Distrilo Federal." 

A Emenda n" 89, de autoria do Senador Lúcio 
Alcãntara, refere-se ao art 19, que versa sobre a 
composição dos sistemas de ensino dos Municípios. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Porém, a autonomia municipal deve ser uma 
das alternativas da cooperação com os Estados e 
não uma regra. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 90, de autoria dos Senadores 

Marina Silva e Eduardo Suplicy, refere-se ao art 19, 
que versa sobre a composição dos sistemas de en
sino dos Municípios. 

Não é respeitada a autonomia dos entes fede
rados, pois dispõe sobre sua organização adminis
trativa. É inconstitucional Wnbém ao tratar de maté
ria da competência privativa do Presidente da Repú
blica (art 84, VI, da CF). 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 91, de autoria dos Senadores Ma

rina Silva e Eduardo Supftcy, sugere a inclusão de 
novo artigo dispondo sobre as instituições p(bi'ICSS de 
ensino e aquelas que recebem rectJJSOs púbi'JCOS. 

A proposta fere o disposto no art 206, inciso 
VI, da Constituição Federal. 

Por outro lado, o art 71 do Substitutivo regula
menta, de forma mais adequada, o caso das institú
ções privadas que recebem recursos plblicos. 
Quanto às instituições plblicas, o Substitutivo jã re
gulamenta a matéria em outros dispositivos. Já o 
principio disposto no inciso IV pode ser acolhido par
cialmente. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bernenda apresentada à Emenda no. 72. 

A Emenda n" 92, de autoria do Sendor Josap
hat Marinho, prevê a criação, por lei, de um Conse
lho Nacional de Educação, com funções normativas 
e de supervisão e atividade permanente. 

· O Substitutivo já dispõe sobre a matéria. 
Voto: pela rejeição. 
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A Emenda n2 93, de autoria dos Senadores 
Marina Silva e Eduardo Suplicy, e n2 94, da Senado
ra E111l1ia Fernandes, referem-se à slbslituição do 
nome do Capilulo I, do Tilulo VI. 

São atendidos OS preceilos de COnslilucionafl
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

As suges1ões aperfeiÇoam o Stbsti!utivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 

Subemenda: ~ ~ 
Subemenda 
Sl.bstibJa..se o nome do Capilulo I - Das Dis

posições CoJ11JIDS - do titulo "Dos Níveis e das Moda
lidades de Edr r:açi%'> e Ensino, para Da ~ . 
dos Níveis Escolares". 

A Emenda n" 95, de autoria do Senador Lúcio 
Alcãn!ara, refere-se ao art. 20, que versa sobre a 
composição da educação escolar. ~ 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicillade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o SLbstitulivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da subemenda 

à Emenda ri< 96. 
A Emenda n2 96, de autoria da Senadora Emí

na Fernandes, refere-se ao art. 20, que versa sobre 
a composição da educação escolar. 

São atendidos os preceilos de constitucionafl
clade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o SLbstitulivo. 
Voto: pela aprovaçao, na forma da seguinte 

Subemenda: 
Subemenda 
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação: 

"Ar!. A educaçã:> escolarGoi up3 e se de: 
I - educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e en
sino médio; 

11 - educação superior •• 

A Emenda n" 97, de autoria dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Marina Silva, refere-se ao art. 20, 
que versa sobre a composição da em JCação escolar. 

São atendidos os preceilos de constitucionafl
clade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão de especificar a composição da 
educação básica foi acolhida. Porém, o detalhamen
to proposto não é necessário, pois a matéria já está 
contemplada no Subsfr.:.:'ivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da Su
bemenda à Emenda nº- 96. 

A Emenda no. 98, de autoria do Senador Edi
son Lobão, refere-se ao art 20, que versa sobre a 
composição da educação escolar. 

São atendidos os preceitos de oonstitucionaf,_ 
dade, juricicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão de detalhar a composição da edu
cação básica foi acolhida. Porém, a especificidade 
da educação profissfonal já está explicitada no capí
tulo sobre a matéria. 

Voto: pela aprovação parcial, ·na forma da Su
bemenda à Emenda nO- 96. 

A Emenda n2 99, de autoria do Senador Sérgio 
Machado, retere-se ao art. 20, que versa sobre a 
co~ da educação escolar. 

São atencidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, é preferível manter a composição da 
educação básica estabelecida no Stbstitutivo, já 
amplamente disciAida. A inadequação da educação 
infantil aos preceilos do capíllio sobre a educação 
básica foi corrigida mediante a aprovação da Emen
dan0-110. 

Voto: pela rejeiçao. 
A Emenda n2 100, de autoria do Senador Artur 

da Tãvola, refere-se ao art. 20. que versa ;;obre a . 
co~ da educação escolar. ;; 

São atendidos os preceilos de conslibicionan
dade, jl.widicidade e boa técnica. legislativa ~ 

Contudo, é preferfvel manter a composição da 
educaçao básica estabelecida no Stbstitutivo, já 
amplamente discutida A inadequação da educação 
infantil aos preceiiDs do capíllio sobre a educação 
básica foi corrigida mediante a aprovação da Emen-
dan2110. . . -

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 101, de Suloria da Senadora 

Erru1ia Femandes, refere-se à inclusão de artigo que 
apresenta objetívo geral da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 

Subemenda: 
Subemenda 
Acrescente-se o seguinte artigo ao Capilulo Da 

Educação Básica. 

"Art. A em r:aç:%'> básica tem por 1inaJida. 
des desenvolver o educando, assegurar-ite a 
rorrnar;;ao corrun indispensável para o exerci
cio da ~ia e fornecer-lhe meios para pro
gredir no trabalho e em es!Ldos posteriores. • 

A Emenda no. 102, de autoria do Senador Jo
saphat Marinho, refere-se ao art 21, que versa so
bre a organização da educação básica. 
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São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Stbstitulivo e foi con
siderada em consonância com as sugeslões apre
sentadas pelas Emendas n"s 96, 97, 98 e 103. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da Stl
bemenda apresen1ada à Emenda rJ2. 103. 

A Emenda rJ2. 103, de auloria do Senador Ro
berlo Requião, refere-s~o art 21, que versa sobre 
a organização da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Stbstitulivo à foi aco
lhida em consonância com as contribuições das 
Emendas nos 96, 97, 98 e 102. 

Voto: pela aprovação, na fonna da seguinte 
Subemenda: ~ 

-Subemencla- -
Dê-se'ao caputdo art 21 a seguinte redação: 

"A ech;;;Çfo básica poderá orga'lizar-se 
em série anuais, periodos sen esbais, ci::bs, ;11-
terrâ'ria. ragtJar de períod:Js de estJ ms, gn.pos 
nã>-seria:los, com base na idade, na c:orrpelên
cia e em oiJros aiérios, ou por forma m.-ersa de 
~ serqJre que o irteresse do proces
so de ~IZagem assim o recomendar." 

A Emenda 11" 104, de auloria do Senador Sér
gio Machado, refere-se ao art. 21 , que versa sobre ll 
composição da educação básica. 

São atendidos os preceiflls de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, é preterivel manter a composição da 
educação básica estabelecida no SIJJslilutivo, jã 
amplamente discutida A inadequação da educação 
infantil aos preceiflls do capilulo sobre a educação 
básica foi corrigida mediante a aprovação da Emen
dan2-110. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 105, de auloria dos Senadores 

Eduardo Suplicy e Marina Silva, refere-se ao art 21, 
que vezsa sobre a organização da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a inadequação da educação infantil 
aos preceitos do capitulo sobre a educação básica 
foi corrigida mediante a aprovação da Emenda ri' 
11 o. Por outro lado, a redação do Substitutivo permi
te a organização da educação básica em outros pe
ríodos, além do anual e semestral, sempre que o 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda rJ2. 106, de autoria dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Marina Silva, refere-se ao art. 21, 
que versa sobre a organização da educação básica 

São atendido§ os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A inadequação da educação infanbl aos precei
tos do capítulo sobre a educação bãsica foi corrigida 
mediante a aprovação da Emenda nO 11 o. Por outro 
lado, a redação do SOOstitutivo perm~e a organiza
ção da educação básica em outros períodos, além 
do- anual e semestral, sempre que o processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 107, de auloria do Senador Artur 

da T ávola, refere-se ao art 21 que versa sobre a or
ganização da educação básica 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
da_de,luri_dicidade e boa té<:n_icaiegislati_va, ____ _ 

Corit.do, é preferivel manter a conlXlSição clét 
edJ Jéação básica estabelecida no Sui:stitt.tivo, jã am
plamente ãoscutida A inadequação da educação in
fantil oos preceitos do capílUo sobre a ro r.açã1 básica 
foi corrigida mecliarte a ;;provaçãl da Emenda ri'- 110. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 108, de auloria da Senadora 

Emlia Femancles, refere-se ao art. 21, que versa so
bre a organização da educação básica. 

São atendidos os preceifos de constitucionalf· 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

O disposto no art 21 do Substitutivo vale tam
bém para a educação infanbl. Por outro lado, cabe 
manter a menção aos ciclos como alternativa de or
ganização da educação básica 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 109, de auloria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao § 2º- do art 21, que versa 
sobre calendário escolar na educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Com efeito, os calendários escolares precisam 
respeitar as especilicidade locais, mas a fim de evi
tar urna diversidade excessiva dos mesmos é prefe
rível que os sistemas de ensino estabeleçam opções 
para as escolas. 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda 
A redação do § 2." do art. 21 passa a ser a se-

guinte: · -
"§ 2º- O calendário escolar deverá ade

quar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério do reo;. 
pectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previSfo 
nesta lei." 
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A Emenda~ 110, de autoria dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Marina Silva, refere-se ao art 22, 
que versa sobre as normas comuns da educação 
básica regular. . . 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juricicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Sl.bstitutivo, tendo 
sido acolhida a redação sugerida para o caput do 
artigo e seu inciso IV. • 4 

Voto: pela aprovação parciaL 
Subemenda 
O caput do art 22 e seu inciso IV passam a ter 

a seguinte rroação: 

"Art A edt.K:aÇã? básica, nos níveis 
ftn:fanenlal e médio, será organizada de acor
do com as segl.intes regras comuns: 

·~•••••••--••••-•••• ... u•••••••••••:!•••--•••••·--••••• 

N- o controle de freqüência fica a car
go dà escola. conforme o disposto no seu 
ràgimento e naS normas do respectivo siste
ma. de ~. exigida freqüência mínima de 
75% do total de horas letivas para aprova;;ão. • 

A Emenda~ 111, de autoria do Se~or Lú
cio Alcântara, refere.se ao art 22, que V91Sa sobre 
as normas comuns da educação básica regular. · 

São atendidos os preceitos de · conslitucionali-
ãade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta aperfeiçOa a redaçi'lo do Stbslit!iívo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso III, alínea b, do art 22 pas

sa a ser a seguinte: 

"b) possibilidade de aceleração de es
tudos para aii,IIIOS com atraso escolar .• 

A Emenda 11" 112,. de autoria do Senador Sér
gio Machado, refere-se· ao parágrafo único do art 
22, que versa sobre as normas comuns da educa
ção básica regular. 

São atendidos os preceilos de -constilucionali- . 
:lade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta de supressão do dispositivo indica
:lo aperfeiçoa o Substitutivo, uma vez que foi apro
lada parcialmente a Emenda ~ 11 O. 

Voto: pela aprovação. 
A Emenda ~ 113, de autoria do Senador Rober

o Requião, refere-se ao art ~3. que versa sobre con
:eú:los ct.nicUares do enst ;; fu1Ciamental e médio. 

São atendidos os pfeceilos da constilucionali
:lade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A segunda sugestão foi acolhida Assim, fica 
3provada a sl.bstituição da expressão respeito aos 
talores culturais e artísticos nacionais, regionais e 

locais por respeilo às características regionais de lo
cais da cultu'a e da economia Porém, é preferível 
manter o caráter opcional da complementação curri
cular, com o fim de evitar o estímulo a uma eventual 
sobrecarga CUI'I'iculaT. 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda 
O caput dJ art 23 passa a ter aSElQI.irm redaçã ' 

"Art. Os curícaJos dJ ensino finla.. 
mentai e médio terao uma base nacional co
ITUTl, e;t3lelecicla pela urm, que poderá ser 
~em cada sistema da ensino ~t 
se i:lr o caso, em cada estabelecimenti, com 
IXl13. parte diversilica:la. de modJ a asseglr.ll' 
o respeiiD às caracteri~ regionais e locais 
da ct.ilua e da economia.~ ..... 

A Emenda ~ 114, de autoria da Sanadora 
Emília Fernandes, refere-se ao art. 23, que versa so
bre conteúdos curriculares do ensino fundamenlal e 
médio. 

São atendidos os preceilos de coi'IStitugonali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa .;: 

Contudo, a opção do SUlstitutivo foi a c{e pre
ver uma base nacional comum para os cunfculos, 
além de algumas diretrizes sobre a matéria. Não 
convém estabelecer maior delalhamento em uma lei 
como a de direlrizes e bases da educação. Os com
ponentes curricúares lembrados Pela emenda certa
mente serão incluídos na base nacional conum. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 115, da autoria da Senadora Be

nedita Silva, refere-se ao art 23, que versa sobre con
teúclos curicúares do ensino fu1damental a médio. 

São atendidos os precaitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a opção do SLtlstitutivo foi a de pre
ver uma base nacional comum para os curric:Uos, 
além de algumas diretrizes sobre a matéria. Não 
convém estabelecer maior detalhamento em uma lei 
como a de diretrizes e bases da educação. Gabe 
ressaltar o risco de se sobrecarregar as escolas com 
tarefas e funções, em prejuízo das habilidades e 
competências básicas, necessárias ao desenvolvi
mento do processo de aprender a aprender. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 116, de autoria do Senador Sér

gio Machado, refere-se ao art 23, que versa sobre 
os currículos do ensino fundamental e médio. 

São atendidos os precailos de ronstitucionaft
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo a foi aco
lhida em consonância com sugestão da Emenda rJ2 
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117, que propõe a substituição de atividades artísti
cas e de educação física por aS artes e a educação 
física 

Voto: pela aProvação. 
Subemenda 
O § 1g do art. 23 passa a ter a seguinte reclaçã:l: 

"§ 12 Os currirufos valorizarão as ates e 
a edu;açã:> fisica. de forma a promover o de
senvolvimer'do iisic:d'e ct.itu'al dos alll'lOS. • 

A Emenda n!l 117, de autoria do Senador 
Hugo Napoleão, refere-se ao art 23, que versa so
bre os currículos do ensino fundamenlal e médio. 

São atendidos preceitos de constitucionalida
de, juridicídade e boa técnica legislaliva. 

A aprovação parcial, na forma da redação re
sultante do parecer à Emenda n2 1 1 6~ 

A Emenda n!l 118, de autoria da· Senadora 
Emília Fernandes, reter&se ao art. 23, que versa so
bre os currlculos do ensino fundamenlal e méõ10. 

São atendidos os preceitos de constitucionafl
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, não convém tratar de áiSCiplinas em 
uma lei como a de direlrizes e bases da educação. 
As artes e a educação tisica serão destacadas, nos 
tennos sugeridos pela Emenda 1!2116. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!l119, de autoria do Senador Ar

tur da Tãvola, refere-se ao art 23, que versa sobre 
os curricufos do ensino fundamenlal e médio. 

São atendidos precei!Ds de constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa 

A redação aperfeiçoa o SOOstitutivo. 
Voto: pela aprovação. : 
Rca acrescentado, assim, o seguinte § 39- ao 

art 23: 

"§ 39- De acordo coin as possililidades da 
instih ição de ensino deverá ser ofeo ecida pelo 
menos ISil8. W~ua estrangeira • 

A Emenda n!l 120, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, refere-se ao art. 24, que versa so
bre os conteúdos curriculares da educação bãsica. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a opção do Slbstilulivo foi a de pre
ver uma base nacional comum para os currículos, 
além de algumas diretrizes sobre a matéria Não 
convém tratar de disciplinas em uma lei corno a de 
diretrizes e bases da educação. A reiteração da im
portancia do respeito à diversidade de nossa forma
ção, que configura o espírito da emenda, merece 
acolhimento. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da se
guinte Subemenda: 

Subemenda · ... 
Adicione-se ao final do § 22 do art 23 a seiguiri" . 

te redação: • 

"especialmerte das malrizes indígena, 
africana e européia • 

A Emenda n!l121, de autoria do Senador Lú
cio Alcàntara, refer&se ao art 24, qUe versa sobre 
diretrizes curriculares da educação ~ica. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislaliva . 

Contudo, a redação do Substitutivo é mais pre
cisa e adequada à matéria 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!l 122, de autoria da Senadora 

Erm1ia Fernandes, refere-se ao art 24, que. versa so
bre diretrizes curriculares da educação bãsica. 

São atendidos os preceilos de conslilucíonafi
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a opção do Substitutivo foi a de pre
ver uma base nacional coinum para os curríaJios, 
além de algumas diretrizes sobre a matéria Não 
convém estabelecer maior delalhamento em uma lei 
como a de diretrizes e bases da educação. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!l123, de autoria do Senador Artur 

da Tãvola, refere-se ao art 24, que versa sobre di rs
trizes curriculares da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Quanto ao mérilo, acrescenta uma série de di
relrizes para os conteúdos curriculares da educação 
bãsica. cada urna de per si de grande importància 
A experiência brasileira, todavia, tem mostrado que 
a escola não tem conseguido passar à prãtica nor
mas legais que, embora da grande valor, a sobrecar
regam com tarefas e fll'lções, afinal tacitamente ig
noradas. é orientação geral do SU:lstillmvo manter 
não só a simplicidade das nonnas, em geral, mas 
tanilém manter a escola dentro das suas possibili
dades. 

O parágrafo único proposto jã se encontra oor~
templado em principio e diretrizes cànstantes do 
Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!l 124, de autoria dos Senadores 

Eduardo Suplicy e Marina Silva, retere-se à inclusão 
de artigo que apresenta objetivo geral da educação 
básica 

São atendidos os preceitos de constitucionali· 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 
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A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, de acordo com o pare

cer dado à Emenda n2 1 01. 
A Emenda n2 125, de autoria da Senadora 

Emília Fernandes, refere-se à inclusão de artigo que 
versa sobre a educação infantil e o ensino funda
mental. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Os grandes desafios do ensino fundamental 
desaconselham pensar em sua extensão. 

Voto: pela rejeição. , 
A Emenda n2 126, de autoria do Senador Ro

berio Requião, refere-se ao art 25, que versa sobre 
as finalidades da educação infantil. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contuôo, os aspectos disposlos no inciso 11 da 
emenda estão presentes em seu inciso I, cuja reda
ção coincide com a do Substitutivo. Convém manter 
a opção do Substitutivo pelo caráter sucinio e obeje
tivo das normas. 

Voto: pela rejeição. 
· A Emenda n2 127, de autoria da Senadora 

Emília Feinãndes, refere-se ao art. 26, que versa so
bre a educação infantil. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, as especificidades da educação es
pecial são tratadas em dispositivos próprios do 
Substitutivo, nos quais a solicitação da emenda é 
contemplada (art. 72). 

Voto: pela rejeição. 

As Emendas n" 128, 11"-129 e n" 131, de auto
ria, respectivamente, da Senadora Benedita da Sil
va, do Senador Roberio Requião e da Senadora 
Emília Fernandes, estabelecem obrigação que con
flita com o dispc.sto no art 208, IV, da Constituição 
Federal. Ao contrário do que ocorre com o ensino 
fundamental, as empresas não são convocadas, 
pela Constituição Federal, a uma atuação especifica 
no que se refere à oferta de creches de pré-esColas. 
Os aspectos trabalhistas envolvidos na questão de
vem ser tratados em legislação própria 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda n" 130, de autoria da Senadora 
Emília Fernandes, refere-se à inclusão de artigo 
que trata da formação de educadores de creches e 
pré-escolas. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão jã estã presente no art. 55 do 
Suj?stitutivo, cuja redação foi aperfeiçoada pela 
Emenda n2 245. 

Voto: pela prejudicialidade. 
A Emenda n" 132, de àuloria .da Senadora 

Emília Fernandes, refere-se à inclusão de artigo que 
trata do currículo da educação infantil. . 

São atendidos os . preceitos de constitucionali-
dade e juridicidade. · 

Contudo, o disposto no art. 24, ll; do Substituti· 
vo, contempla, em parte, o proposto. pela emenda 
Não hâ necessidade do desenvolvimento de seu 
conteúdo na LDB. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 133, de auroria do Senador Ro

berio Requião, refere-se ao art. 28; que trata-do en
sino fundamental. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a proposta pede a supressão de ex
pressão ausente do dispositivo indicadÓ. · 

Voto: pela prejudicial idade. . .... 
A Emenda n" 134, de auloria da Senadoria Jú

nia Marise, refere-se ao art. 28, que versa sobre o 
ensino fundamental. ~ 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a Constituição Federal determinou 
a obrigatoriedade do ensino fundamental, sendo ne
cessária a definição de uma idade mínima para cur
sá-lo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 134-A, de auloria da Senadora 

Emília Fernandes, refere-'3e ao art 28, que trata do 
ensino fundamental. · 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Os grandes desafios do ensino fundamental 
desaconselham pensar em sua estensão. Não con
vém estabelecer aquilo que o País não tem condiçõ
es de cumprir num futuro próximo, sob o risco de 
desmoralizar a lei e os legisladores. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 135, de auloria do Senador Sér

gio Machado, refere-se ao art. 28, que versa sobre o 
ensino fundamental. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a sugestão foi preterida em razão da 
aprovação das Emendas n" 136 e n" 144. 

Voto: pela rejeição. 
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A Emenda n2 135-A, de auloria do Senador 
Nabor Júnior, refere-se ao art. 28; que versa sobre o 
ensino fundamental 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, não convém estabelecer aquilo que o 
País não tem conóiÇÕeS de CISillrir num futuro próx~ 
mo, sob o risco de desrnorarozar a lei e os legisladores. 

Voto: pela rejeiçãof~ 
A Emenda 11" 136, de auloria da Senadora Ma

rina Silva, relere-se ao art. 28, que versa sobre o en
sino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Sl.bstitutivo. 
Voto: pela aprovação,'. 
Subemenda 4 

O caput do art. 28 passa a ter a seguinte reda;ã>; 
' "Arl O ensino funda'nental. com du-

J<Çi'k> nírima de oi1o anos. obrigatório a partir 
dos sete aros de ida:le e facullalivo a patir de 
seis, terá por finaflda::Jes:" 

A Emenda 11" 137, de auloria do Senador Jo
saphat Marinho, refere-se ao arl 28, que versa so
bre o ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, corno o artigo relere-se tanto à esco
la pública quanto à privada, não convém incluir o vo
cábulo gratuita 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 11" 138, de auloria da Senadora 

Emilia Fernandes, relere-se ao arl 28, que versa so
bre a ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica iegislativa 

A sugestão merece acolhimento. 
Voto: pela aprovação. 
O inciso 11 do art 28 passa a ter a seguinte re

dação: 

"11 - a co~ do ambiente naiJsal 
e social. do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenla a 
sociedade." 

A Emenda n" 139, de auloria do Senador Sér
gio Machado, relere-se ao art. 28, que versa sobre o 
ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a manutenção do caráter facultativo 
da divisão do ensino fundamental em ciclos é mais 

adequada ao princípio de flexJbilidade que funda
menta o Substitutivo: 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda~ 140, de auloria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art 28, que versa sobre o 
ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A possibilidade de adoção de alternativas de 
organização da educação básica está prevista no 
art. 21 do Substitutivo. Contudo, a menção a outras 
formas de organização remete a:> regime de progres
são continUada, que o Substitutivo deveria abordar. 

Voto: pela aprovação parcial, na fonna da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Acrescente-se ao art. 28 o seguinte § .22, renu

merando-se os demais: 
"§ .22 os estabelecimenlos que ublizam a 

progressão regula" por série podem a:lotar no 
ensino fuldamenlal o regime de progressão 
contini.Bla, até a terceira série anual, sem pre
júzo da avafléll,ã:l do processo de ensino
aprendizagem. observadas as normas do res
pectivo sistema de ensino." 

A Emenda n0.141, de auloria do Senador Artur 
da Távola, relere-se ao art 28, que versa sobre o 
ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boatécnica legislativa 

Contudo, a manutenção do caráter facultativo 
da divisão do ensino fundamental em ciclos é mais 
adequada ao princípio de flexibilidade que funda
menta o Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 142, de auloria da Senadora 

Erru1ia Fernandes, relere-se ao art. 28, que versa so
bre o ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

O Substitutivo garante o ensino fundamental de 
oi1o anos. A sua divisão em ciclos tem por finalidade 
considerar as peculiaridades etárias dos educandos. 

Voto: peia rejeição. 
A Emenda n" 143, de auloria do Senador Ro

berto Requião, relere-5e ao art 28, que versa sobre 
o ensino fundamental. 

São atendidos os precei1os de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Cortulo, a possibilidade da criação de outras al
temalivas jã está as5egl.Uada no art. 21 do Slbstitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
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A Emenda n" 144, de é11ioria cb sOOador Se
bastião Rocha, sugere as~ cb § 2" cb art. 28, 
que versa sobre a exlensã:> do ensm fuldamenlal. 

São arendidos os preceilos de constilucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão de suprimir o cispositivo indicado 
aperfeiçoa o Slbstitutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A Emenda n<> 145, de al!loria do Senador Ar1lJr 

da Távola, refere-se ao§ 2" do art 28, que versa so
bre a extensão do ensino fundamenlal. 

São atendidos os preceilos de c:onstitucionaft
dade, juricicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, a proposta foi prelerida devido à 
aprovação da Emenda rf>. 144. Cabe ressaltar que os 
grandes desafios do ensino fundamenlal desacoi'ISe: 
lham pensar em sua extensão. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n<> 146, de aulDria do Senador Edi

son lobão, refere-se ao § 2" do art 28, que versa 
sobre a extensão do ensino l\n:lamentaL 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa a redação do Substituti
vo, mas ficou prejtJclicala pela supressão do õiSIJOSti
vo, de lKX!rdo com o parecer dado à Emeuda r'P-144. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas n<> 147 e n" 148, de autoria, res

peclivamenle, dos Sjmadores José Roberto Arruda 
e Sérgio Machado, refere!MI! ao § 2" do art 28, 
que versa sobre a exlensão do ensino fundamental 

São atendidos os preceilos de constilucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

As propostas foram preteridas l:levido à aprova
ção da Emenda n<> 144. Cabe ressaltar que não con
vém estabelecer aquilo que o Pais não tem condiçõ
es de cumprir num futuro próximo, sob o risco de 
desmoraf1Z81" a lei e os legisladores. 

Voto: pela rejeição 
A Emenda n" 149, de aufDria do Senador Pe

dro Piva, refere-se ao § 32- do art 28, que versa so
bre o ensina religioso. 

São atencidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Slbs!itulivo. 

Voto: pela aprovação, na forma da Emenda 
.,.. 150. 

A Emenda n" 150, de aufDria do Senador Ro
meu T uma, refere-se ao § a<> do art 28, que versa 
sobre o ensino religioso. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Slbslitutivo. 
Voto: pela aprovação. · 
A redação do caput do § 3" do 'arl 28 passa a 

ser a seguinte: • 
"32 O ensino religioso, de matrícula fa

cultaliva, constitui ãiSciplina dos horários 
normàs das escolas p(illicas de ensino fun
damenlal, sendo oferecidO, sem Onus para 
os cofres p(blicos, de acàri:to com as prefe
rências mariilestadas peloS al.unos ou por 
seus responsáveis, em caráte!, • 

A Emenda n<> 151, de auiDria elo Senador Pe
dro Piva, refere-se aos §§ 42 e 5" do art 28, que 
versam sobre a oferta do ensino religioso. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, uma vez que a COnstituição Federal 
estipulou a obrigatoriedade da oferta do ensino reli
gioso no ensino fundamental. e o Stbstitulivo dispõe 
que isso se dará .sem. ônus para o poder plblico, 
cabe definir a forma de escolha dos docentes •. assim 
como prever alternativa para os demais alun~ 

Voto: pela rejeição. ~ 

As Emendas n<> 152 e n" 153, de autotfa, res
pectivamente, dos Senadores Sérgio Machado e 
José Roberto Amxla, referem-se ao art 28, que ver
sa sobre o ensino fundamental. 

São atencidos os preceitos de constitucionali
dade, juidicidade e boa técnica legislativa 

As propostas aperfeiçoam a redação do Slbsti
tutivo, tendo sido suprimida a expressão alternativa 
teiJ1)0rária 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda 
FICa acrescentado, assim, o seguinte § 72- ao 

art 28 do St.tlstitl1ívo: 

"§ 72- O ensino fundamental será pre
sencial, sendo o ensino a distância ublizado 
como coJllllementação da aprenõiZagem ou 
em situações emergenciais.• 

A Emenda n" 154, de autoria da Senadora Ma
rina Silva, retere-se ao arL 29, que versa sobre a jor
nada escolar no ensino fundamental. 

São atencidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade . 

A sugestão de suprimir o § 49. foi aoolhida, em 
consonância com o parecer dado às Emendas rf>.s 
156 a 158. Por outro lado, o Sl.tlstilutivo pretende 
garantir o tempo destinado à educação formal. Os 
programas suplementares, por sua vez, fazem parte 
da concepção de tempo integral. 
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Voto: pela aprovação parcial, nos termos dos 
pareceres às Emendas n!ls 156 a 158. 

A Emenda 02155, de autoria do Senador Edi
son Lobão, sugere a supressão do § 3º- do art 29, 
que trata da escola em tempo integral. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, o caráter exemplificativo do parágrafo 
tem intenção orientadora>a respeito dos modelos de 
escolas de tempo integral, não sendo, portanto, 
aconselhável sua supressão. 

Voto: pela rejeição. · 
As Emendas 02156, n~ 157 e 02158, de auto

ria, respectivamente, dos Senadores Emma Fernan
des, Edison Lobão e Lúcio Alcãntara. referem-se ao 
§·~do arL 29, que trata da jornada de trabalho dos 
professores na educação básica 

São atendidos os preceitos de cons!ilucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

De fato, as imprJCações trabalhistas do ãiSpoSio 
no referido parágrafo poderiam gerar dificuldade na 
sua aplicação. A sugestão de suprimi-lo aperfeiçoa o 
Substitutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A Emenda 11"-159, de autoria da Senadora Jú

nia Marise, refere-se ao art 30, que versa sobre o 
ensino médio. 

São atendidos os preceitos de cons!itucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, é importante definir a duração míni
ma do ensino médio, a fim de se evitar abusos. A 
lfexibnidade almejada já está assegurada no art 31 
e no art 22, III, c, do Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 160, de autoria do Senador Ro

berto Requião, refere-se ao art 30, que versa sobre 
o ensino médio. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta coincide com a redação do Substi
tutivo, a qual foi elaborada em função de sugestão 
anterior do próprio Autor da emenda Seu texto po
rém, foi enriquecido pelas sugestões apresentadas 
pela Emenda n" 161 . 

Voto: pela prejudicial idade. 
A Emenda n" 161, de autoria do Senador José 

Eduardo Dutra, refere-se ao art 30, que versa sobre 
o ensino médio. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substil!Jiivo. 
Voto: pela aprovação parcial, na forma da se

guinte Subernenda: 

Subemenda 
Dê-se ao art 30 a seguinte redação: 

"Art O ensino médio, etapa final 
da educa~ básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento 
dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimen
to de estudos; 

11 - a preparação básica para o traba
lho e a cidadania; 

III - o aprimoramento do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia in
telectual e do pensamento critico. 

Parágrafo único. O ensino médio, aten
dida a formação geral do educando, poderá 
prepará-lo para o exercício de profissões 
técnicas." 

As Emendas n!!s ·162 e 163, de autoria, res
pectivamente, dos Senadores José Eduardo Duira e 
Emma Fernandes, referem-se ao art 30, que versa 
sobre o ensino médio. 

São atendidos os precéoos de constitucionali
dade e juridicidade. 

Contudo, as sugestões estabelecem um nível 
de detalhamento inadeqtlado a urna LDB. Cabe res
saltar o risco de se sobrecarregar os componentes 
curricúares do ensino médio, em prejuízo das habili
dades e co~ncias básicas, necessárias ao de
senvolvimento do processo de aprender a aprender. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 164, de autoria da Senadora 

Emília Fernandes, refere-se ao art 30, que versa so
bre o ensino médio. 

São. atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiQOa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da subemenda 

à Emenda nO- 1 61. 
A Emenda 02 165, de autoria da Senadora 

Emma Fernandes, refere-se ao art 30, que versa so
bre o ensino médio. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juriclicidade e boa técnica legislativa 

A opção do Substitutivo foi a de prever uma 
base nacional comum para os cunriculos, além de al
gumas diretrizes sobre a matéria. Não convém tratar 
de disciplinas em uma lei como a de diretrizes e ba
ses da educação. 

Voto: pela rejeição. 
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A Emenda 112166, de autoria do Senador Ro
bei'ID Requião, rafar~ ao art 30, que versa sobre 
o ensino médio. 

São alendidos os preceiiDs de COnstitucionafl
dade e jOO<Iicidade. 

A proposta constitLi um enriquecimento PSill 
o ensino méã10. Porém, seu detalhamento está em 
desacordo com o caráter sintético, próprio à lei, 
dado às finalidades dos níveis jle ensino. A distirr 
ção entre finaidades e objetivos é pouco operacio
nal numa LDB. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 112 167, de autoria do Senador Ro

bei'ID Requião, refenH;e ao art 30, que versa sobre 
o ensino médio. 

São atendidos os preceilos de conslilucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislalíva 

A proposta enriquece o &bstilutivo; 
Voto: pela aprovação, na forma da subernenda 

à Emenda R' 161. 
A Emenda 112168, de autoria do Senador José 

Eduardo Outra, trata da organização da administra
ção federal, maléria de co~ncia privativa cio 
Presidente da República. de acordo com o. art 84, 
inciso VI, da ConstitLição Federal. 

Em seu mérito, a emenda apresenta um nível. 
de detalhamento inadequado a uma LDB.. O CUISO 
normal de nível médio, por sua especificidade, esfá 
contemplado no art 57 do Slbstilulivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda 112 169, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art 31, que versa sobre o 
ensino mécf10. 

São atendidos os preceiiDs de -constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão enconlla-$e jã conterr.plada no art. 
22, inciso I, do StiJstitutívo. 

Voto: pela prejudicialidade. 
A Emenda 112 170, de autoria do Senador Ro

berlo Requião, refenH;e ao art 31, que versa sobre 
ensino médio. 

São atendidos os preceitls de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta enriquece o &bstilutivo. 
_ Voto: pela aprovação-

A redação do art. 31 passa a ser a seguinte: 

• Art. O ensino médio terã organiza-
ção flexível para atender às diversificadas 
necessidades dos alunos. 

§ 12. Os cursos do ensino médio terão 
equivalência legal e habilitarão ao prosse
guimenlo de estudos.. 

§ 22 A preparação geral para o traba
lho e, facullalivamente, a .11l!fli1Itação profis.. 
sional, poderão ser desenvolvidas nos pró
prios estabelecirnenlDS de ensino médio ou 
em coope!áção com institLiçl'les especiai"KZa
das em educação profissional • 

A Emenda 112 171, de autoria do Senador Arr 
tOnio Carlos Valadares, refere-se à denominação da 
seção Da Educação de Jovens e Adai!Ds Trabalha-
dores. · 

São a1endidos os preceitos de CcirislitucionaJi
dade, juridicidade e boa técnica légiSiatilia. 

Embora o capítulo trate tarnbérn de cursos e 
exames de caráter supletivo, oplllu-se pela denomi
nação maiS abrangente, uma vez que sua intenção é 
a de propiciar a criação de alternativas de atencli
men1o aos jovens e adultos trabalhadores.. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda 112 172, de autona ·da Senadora 
Emília Fernandes, refere-se ao art 32, qu& ver
sa sobre a educação de jovens e adultos ti'aba-
lhadores. ~ 

O Slilslitutlvo, em consonância· com a Cons
tituição Federal, jã garante a gratuidade do ensino 
fundamental aos jovens e adutos que a ele não ti
veram acesso na idade- própria A ·instituição da 
gratuidade escolar aos jovens e ·adultos que não 
puderam efetuar os estudos na idade reguar, sem 
referência aos níveis de ensino, poderia gerar mal-
entendidos. · 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda 112173, de autoria do Senador José 
Eduardo Outra, refenH;e ao art 33, que versa sobre 
a educação de jovens e adultos trabalhadores.. 

São a!endidos os preceitos de constitucionali
dade, jl.vidicidade e boa técnica legislativa. 

O Súlstitulivo tem a intenção de ampliar as 
oportunidades de escolarização. Daí ter antecipado 
as idades para prestação de eXáll'leS de conclusão 
do ensino fundamental e médio. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda 112 175, de autoria do Senador Ge
raldo Melo, refere-se ao art 36, que versa sobre a 
educação profissional. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo. Porém, 
foi suprimida do Substitutivo apenas a expressão 



Janeiro de !996 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 495 

· bem como para o exercício profissional, tal como ob-
jetivava a emenda, a se julgar por sua justíficação; 

Voto pela aprovação parcial. 
Subemenda 
A redação do caput do art 36 passa a ser a 

seguinte: 

"Art. O conhecimenlo adquirido na 
educação pr~nal, inclusive no trabalho, 
poderâ ser objeto de avaliação, reconheci
mento e certificação para prosseguimento 
ou conclusão de estudos." 

A Emenda ~ 176, de autoria do Senador lris 
Rezende, refere-se ao art 37, que versa sobre as 
escolas téalicas e profissionais. 

São atendidos os preceilos de 
4 

constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo. 

Voto pela aprovação 

A redação do art 37 passa a ser a seguinte: 

"Art. As escolas técnicas e profis-
sionais, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à co
munidade, condicionada a matrictJa à capa
cidade de aproveitamento e não necessaria
mente ao nível de escolaridade.·· 

A Emenda ~ 177, de autoria do Senador 
Bernardo Cabral, tem por finalidade inclur um 
novo artigo sobre cursos complementares ao ensi
no médio. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão jâ se encontra em grande parte 
contemplada no art. 37 e no art 39. inciso I do Subs
titutivo. 

Voto pela rejeição. 

A Emenda ~ 178, de autoria do Senador Ro
berto Requião, refere-se à hierarquização e nomen
clatura das partes do Substitutivo. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o St.bstitutivo. A seção Da 
Educação Profissional foi tran!ormada em capítúo. 

Voto pela aprovação. 

A Emenda ~ 179, de autoria do Senador Artur 
da T âvola, tem por finalidade a inclusão de um artigo 
sobre a escola normal de nível médio. -

• São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

O Substitutivo evita a enumeração dos cursos 
do ensino médio, a fim de evitar um nível de detalha
mente inadequado a uma LDB. Contudo, pela sua 
especificidade, a fonnação de docentes em nível 
médio é contemplada no art 57. 

Voto pela prejudicialidade. 

As Emendas n~ 180 e~ 181, de autoria, res
pectivamente dos Senadores José Eduardo Outra e 
Júnia Marise, referem-se ao art 38, que versa sobre 
as finalidades da educação superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

As finalidades do ensino superior apontadas 
são muito interessantes. Porém, o Substitutivo optou 
pela objetividade nas formulações. 

Voto: pela rejeição. 

As Emendas n2 182 e n2 183 de autoria, res
pectivamente, dos Senadores Antonio Carlos Vala
dares e Roberto Requião, referem-se ao art. 38, 
que versa sobre as finalidades da educação su
perior. 

São atendidos preceilos de constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 

A redação do art 38 passa a ser a seguinte: 

"Art. A educação superior tem por 
finalidade promover o domínio e o desen
volvimento das ciências, das letras, das ar
tes e da tecnologia, a formação humanísti
ca e profissional, a pesquisa, a difusão cli
tural e a extensão, bem como contribuir 
para a solução dos problemas nacionais re
gionais.• 

A aprovação das duas emendas acarreta a 
necessidade da apresentação da segunte Sube
menda: 

Subemenda 

Substitua-se a áenominação do capítulo Do 
Ensino Superior para Da Educação Superior. · 
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A Emenda J12 184, de autoria de . ~nadar Edi
son Lobão, refere-se ao art. 39, que vc. c· ·a sobre os 
tipos de cursos do ensino superior. · 

São atendidos os preceilos de con:c:,;UCionali
dade, juridicidade e boa técnica legisfaliv,; 

O curso pós-médio, renomeado pak ::urso se
qüencial por campo do saber, por sugestão da 
Emenda o!' 185, é~ na concepção do 
Substitutivo. A nova redação dada pela Emenda n2 
185 deve contribuir para evitar os mal-entendidos 
sobre a matéria 

Voto: pela rejeição .. 
A Emenda 11"- 185, de autoria do Senador Se- · 

bastião Rocha, retere-se ao art. 39, que versa sobre 
os tipos .de cursos do ensino superior. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislàtiva. 
· A sug~o aperfeiçoa o SLtlstitutillo. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso 1 do art 39 passa a ser a 

seguinte: 

"I - cursos seqüenciais por campo de 
saber, de diferentes níveis de abrangência, 
abel1os a candidatos que atendam aos req
uisitos es1abelecidos pelas insti!uições de 
ensino." 

Em virtude desta nova redação, é preciso criar 
adequação de dispositivo correlalo, mediante a se
guinte Subemencla: 

Subemenda 

Dê-se ao inciso I do art. 48 a seguinte redação: 
o.:· .... ·-

"I - cria:-, organizar e extinguir, em sua 
sede, cursos e programas de ensino St.pe
rior previstos neslà Lei, obedecendo às nor
mas gerais da União e, quando for o caso, 
do respectivo sistema de ensino.• 

A Emenda !12186, de autoria do Senador Ber
nardo Cabral, refere-se ao art. 39, que versa sobre 
os tipos de cursos do ensino superior. 

São atendidos precei1os de constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa. A justifica
ção da proposta levanta uma importante questão: a 
denominação pós-médio para cursos oferecidos no 
nível superior de ensino poderia suscitar mal-enten
didos. Preferiu-sê, contudo, a redação dada pela 
Emenda o!' 185, já que o termo curta-duração é cer
cado por desconfiança. Cabe notar que a oportuni
dade de aperfeiçoamento profissional e complemen-

tação de estudos pode ser oferecida, ainda, pela ex
tensão ou por cursos de educação profissional arti
culados ao ensino superior, como previs1D no art. 35 
do Slbstitutivo. • 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da 
Emenda n2185. . 

A Emenda 11" 187, de autoria do Senador José 
Eduardo Outra, refere-se ao art. 39, que versa sobre 
os tipos de cursos do ensino superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juriãlcidacte e boa técnica legislativa Como na 
Emenda anterior, levanta-se a questão da adequa
ção da terminologia pós-médio. A preoc~o é 
procedente. Foi dada preferência, contudo, à deno
minação otérecida pela Emenda n2 185. Cabe notar 
que a oportunidade de aperfeiçoamemo profissional 
e complementação de estudos pode ser oferecida, 
ainda, pela extensão ou por cursos de educação 
profissional articulados ao ensino superior, como 
previsto no art 35 do Substitulivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da . 
Emenda n<t 185. ~ 

A Emenda n~ 188, de autoria da Senado{a Jú
nia Marise, refere-se ao art 39, que versa sotire os 
tipos de cursos do ensino superior. 

· São atendidos ·os preceilos de constitucionafl
dade, juridicidade e boa téçnica legiSidtiva 

Contudo, é importante manter a referência ao 
processo de seleção, a fim de se evitar a interpreta
ção de que o acesso aos cursos de graduação do 
ensino &.perior estãabe!lo a todos,~ 
de algum aitério seletivo. · · 

Voto:· pela rejeição.· 
A Emenda"". 189, de-aUtoria do Senador An

tonio Carlos Vai aclares, refere-se ao arl40, que ver
sa sobre as ·formas de organização das instillições 
de ensino superior. 

São atendidos os preceitos de consfilucionafl
dade e juridicidade. 

Contudo, é preferível manter a técnica legislati
va utilizada no Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 190, de autoria do Senador 

Eduardo Suplicy, retere-se ao art 40, que versa so
bre as formas de organização das instituições de en
sino superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

A sugestão reduz as formas possíveis de orga
nização das instituições de ensino superior. O termo 
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isoladas, para denominar instituições de ensino su
perior, merece ser revis1o. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda 112191, de autoria do Senador Ro
meu Turr.a. refere-se ao art. 40, que versa sobre as 
formas de organização das. instituições de ensino 
superior. 

São atendidos os preceilos de constilucionafl-
dade e juridicidade. ~ 

A proposla aperfeiçoa o Substitutivo. A técnica 
legislativa, entretanto, recomenda a abertura de t.m 
novo inciso pará contemplar a sugestão apresentada. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do art. 40 passa a ser a seguinte: 

4 

"Art. As inslib.ições de ensino su-
perior se organizarão na fonna de: 

I - univeiSidades; 
11 - centros de ensino superior; 
III - institutos; 
IV- faculdades; 
V- escolas superiores." 

A Emenda n~ 192, de autoria do Senador Lú
cio Alcântara, refere-se ao art. 40, que versa sobre 
as fonnas de organização das instituições de ensino 
superior. 

São atendidos os preceilos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. .. 
A redação resutante do dispositivo es1á repro

duzida no parecer à Emenaa ~ 191. 
A Emenda n~ 193, de autoria do Senador 

Eduardo Suplicy, refere-se ao art. 41, que versa so
bre a supervisão das instituições de ensino superior 
pelo Poder Público. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade e juridicidade. 

Contudo, a éthenda apresenta um nível de de
talhamento inadequado a uma LDB. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 194, de autoria do Senador Se

bastião Rocha, refere-se ao art. 41 , que versa sobre 
a supervisão das instituições de ensino superior pelo 
Poder Público. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da re
dação resultante do parecer à Emenda ~ 195. 

A Emenda 11" 195, de autoria do Senador Ro
berto Requião, refeJll"$8 ao art. 41, que versa sobre 
a supervisão das instituições de ensino superior pelo 
Poder Público. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo e foi aco
lhida com a ressalva da substituição da expressão 
com perda temporária de autonomia e de outras 
prerrogatívas por em suspensão temporária de prer
rogativas da autonomia 

Voto: pela aprovação parcial. 

Submenda 

A redação do art. 41 passa a ser a seguinte: 

"Art. A autorização e o reconheci-
mento de cursos, bem como o credencia
menta de instituições de ensino superior, te
rã:l prazos limilados, sendo renovados, peri
odicamente, após processo regular de ava
liação. 

§ 12 Após um prazo para saneamento 
de deficiências eventualmente identifica
das pela avaliação a que se refere este ar
tigo, haverá reavaliação que poderá resul
tar, conforme o caso, em desativação de 
cursos e habilitações, em intervenção na 
instituição, em suspensão temporária de 
prerrogativas da autonomia, ou em descre
denciamento. 

§ 2.9- No caso de instituição p(blica, o Po
der Executivo responsável por sua manuten
ção acompanhará o processo de sanea 
mento e fornecerá recursos adicionais·, se 
necessários, para a superação das defi
ciências." 

As Emendas n2 196 e ~ 197, de autoria dos 
Senadores Anlonio Carias Magalhães e Gilvam Bor
ges, referem-se ao art. 41, que versa sobre a super
visão das instituições de ensino superior pelo Poder 
PúbliCo. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Com a finalidade de se evitar o problema indi
cado, foi suprimida a menção à perda temporária de 
autonomia. Porém, cumpre notar que, embora a: au
tonomia seja um principio constitucional, cabe ao 
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'Poder Público credenciar e descredenciar as institU
Çôes como univerSidades. O Substitutivo é c;údado
so e procura estabelecer uma gradação de proceál
mentos em relação às instituições que eventualmer.
te apresentem deficiências de desempenho. 

Voto: pela aprovação parcial, de acordo com a 
redaçã.o resultante do parecer à Emenda n" 195. 

A Emenda n" 198, de autoria do Senador Lú
cio Alcântara, refere-se ao capút art 42, que versa 
sobre a duração do ano letivo no ensino superior. 

São alencidos os preceitos de constitucionafl
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta complementa a redação do Stilsti
tutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do caput do art 42 passa a ser a 

seguinte: , 

"Art. No ensino s~r. o ano leli-
vo regular, independente do ano civil, tem, 
no mínimo, duzentos ã.as de trab31ho áca
dêmico efetivo, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver. • 

A Emenda n" 199, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, sugere a supressão do art 42, que 
versa sobre a abreviação da duração de cursos na 
educação superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. . 

Contudo é ii!1Xlrtante proporcióAar flexibilidade 
para que alunos de desempenho excepcional pos
sam concluir seus estudos com maior brevidade. As 
sugesfOes trazidas pelas Emendas nO- 200 e no. 201 
contribuirão decisivamente para a coibição de abu
sos na matéria 

.voto: pela rejeição 
A Emenda n" 200, de autoria do Senador Edi

son lobão, relere-5e ao art 42, que versa sobre a 
abreviação da duração de cursos na educação su
perior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão apefeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 

Subemenda: 
Subernenda: 
Dê-se ao § 22 do art 42 a seguinte redação: 

"§ 22- Os alunos que tenham extraJrdinã
rio aprovellarnen1o nos estudos, demonstra:b 
por meio de provas e euros instrumentos de 
avaliação específicos, aplicados por banca 
examinadora especial, poderão ter abreviada 
a ckxação dos seus cusos, de acordo com as 
normas dos sistemas de ensino. • 

A Emenda 11' 201, de auoria do Senador Gar1os 
Valadares, relere-se ao art. 42 que versa sobre a abre- . 
viaçã::> da duração de CLtSOS na educação superior. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão trouxe contribuiÇÕes para a reda
ção do dispositivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bernenda à Emenda no. 200. 

A Emenda n._ 202, de auloria do Senador An
tonio Canos Valadares. relere-se ao § 4l! do art 42, 
que versa sobre a obrigatoriedade do cumprimento 
de programas no ensino superior. 

São atendidos os preceilos de conslituGionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa '[ 

A sugestão de suprimir o § 4l! do art. 42'i aper
feiçoa o Substitutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A Emenda i1"- 203, de autoria do Senador José· 

Eduardo Outra, refere-se a inclusão de novo pará
grafo noart 42. 

São atendidos preceitos de cons!itucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão de isonorlia de padrão de qualida
de entre o ensino diurno e o notumo independe de 
previsã:> legal: cabe ao processo de avaliação contri
buir para que ela seja rearozada. Já a oferta de CLISOS 
notumos nas instib.ições p(:blicas e da responsabilida
de dos sistemas e instituições de ensino, que levarão 
em consideração as especili::idade de cala CIJISO, 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda i1"- 204, de autoria do Senador José 

Eduardo Outra, refere-se ao art 43, que versa sobre 
transferências de alunos no ensino superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A questão das transferências no ensino supe
rior merece acolhimento •• 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte subemenda: 

Subernenda 
Adicione-se o seguinte art 46 ao Substitutivo, 

renumerando-se os demais: 
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"Art. 46. As instituições de ensino su
perior aceitarão a transferência de alunos 
regulares, para cursos afins, na hipótese da 
existência de vagas, e mediante processo 
seletivo.• 

Parágrafo único. As transferências ex
officio se darão na forma da lei. 

A Emenda 11" 205l~e auloria do Senador Edi
son Lobão, refere-se ao art. 44, que ven;a sobre os 
diplomas de cursos superiores. · 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugeslâo aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma do parecer à 

Emenda n<t207. 
A Emenda n" 206, de autoria-do Senador GB

. vam Borges, refere-se ao art. 44, que versa sobre os 
diplomas dê cursos superiores. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

O propósito do Substitutivo não é discrimina1ó
rio e sim de manter maior controle das avaliações. 
Daí a opção de ·reservar as revalidações de diplo
mas às universidades públicas, já acostumadas ao 
desempenho da tarefa. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ll" 207, de autoria do Senador Ber

nardo Cabral, refere-se ao art. 44, que versa sobre 
os diplomas de cursos superiores. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, com a redação do § 32 

dada pela subemenda à Emenda 1'1"- 208. 
Subemenda 
A redação do caput e do § 12 do art 44 passa 

a ser a seguinte: 

• Art. Os diplomas de cursos superiores 
reconhecidos, quando registrados, terão va
fidade nacional como prova de formação re
cebida por seu titular. 

§ 1" Caberá às institl.ições de ensino 
superior credenciadas registrar os áplomas 
por elas expecfidos. • 

A Emenda n"- 208, de autoria do Senador Lú
cio Alcãntara, refere-se ao art. 44, que versa sobre 
os diplomas de cursos superiores. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo. 

Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 
subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao § 32 .,do art. 44 a seguinte: 

"§ 32 Os diplomas de Mestrado e de 
Doutonado, expedidos por universidades es
trangeiras, s6 poderão ser reconhecidos por 
universidades públicas que possuam cursos 
de pós-gnaduação reconhecidos e avaliados, 
na mesma área de conhecimen1o e em nível 
equivalente ou superior. • 

A Emenda 11" 209, de autoria da Senadora 
Errnlia Fernandes, sugere a supressão do art. 45. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta procura suprimir uma das inovaçõ
es do Substitutivo no ensino superior: os cursos se
qUenciais por carlllO de saber. É importante ressal
tar que a principal finalidade da iniciativa é a de me
lhor aproveitar os recursos das instituições de ensi
no superior, democratizando o acesso à educação. 
Os sistemas de ensino e as instituições de eiisino 
superior regulamentarão a matéria, a fim de evitar o 
mal uso de uma inovação salutar. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas 11" 210 e Jl!' 212, de autoria, res

pectivamente, dos Senadores Lúcio Alcântara e Edi
son Lobão, sugerem a supressão do parágrafo único 
do art. 45, que versa sobre a concessão de certifica
dos de estudos superiores parciais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

E: importante ressaltar que a principal finalidade 
da iniciatva é a de melhor aproveitar os recursos das 
instituições de ensino superior, democratizando o 
acesso à educação. Os sistemas de ensino e as ins
tituições de ensino superior regularnentarãl a matéria, 
a fim de evitar o mal uso de uma inovação salutar. 

· Voto: pela rejeição. 
A Emenda 02 211, de autoria do Senador Se

bastião Rocha, retere-se ao parágrafo único do art. 
45, que versa sobre a concessão de certificados de 
estudos superiores parciais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do parágrafo único do art. 45 passa 

a ser a seguinte: 

"Parãgrafo único. As instituições ·referi
das no caput concederão certificados de 
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conclusão de cursos seqüenciais aos alunos 
que acumulem créditos em pelo menos seis 
disciplinas correlacionadas. • 

A Emenda n2 213, de autoria do Senador Ro
meu Turna, refere-se ao art. 45, que versa sobre a 
concessão de certificados de estudos superiores 
parciais. 

São atendidos aos preceijos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica lí!gislativa 

Contudo, é aconselhável o estabelecimento de 
um número mínimo de disciplinas para o recebimen
to do certificado. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 214, de autoria do Senador José 

Eduardeo Outra, refere-se ao art. 45, que versa so
bre a concessão de certificados de esludos supe-
riores parciais. ~ 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, a concessão do cerlificado de conclu
são para os cursos seqüenciais é mais significativa 
do que a obtenção de uma simples declaração. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas n2 215, J1l' 216, n2 217, n2 218 e 

n<'- 219, de autoria, respectivamente, dos Senadores 
Eduardo Suplicy, Júnia Marise, Hugo Napoleão, 
Em1ia Fernandes e Roberto Requião, sugerem a su
pressão do art. 46. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa . 

A sugestão de sl4'rimir o art. 46 evita a polêmi
ca que se aiou a respeito da exigência de qualifica-
ção especial nas áreas indicadas. -· 

Voto: pela aprovação. 
A Emenda n<'- 220, de autoria do Senador lú

cio Alcântara, refere-se ao art. 46, que trata da quali
ficação especial para o exercício de profissões. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta foi preterida devido à aprovação 
das Emendas de nºs 215 a 219. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n._ 221 • de autoria do Senador 

José Roberto Arru;la, refere-se ao art46, que trata da 
qualificação especial para o exeroício de profissões. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta foi preterida devido à aprovação 
das Emendas de n"-s 215 a 219, que solicitam a su
pressão do art. 46. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda n" 222, de autoria do Senador Ro- -
berto Requião, refere-se ao art. 47, que versa sobre 
a caracterização das universidades. 

São atendidq§ os preceitos de constitucionali
éade, juridicidade e boa técnica legislativa 

As características adicionais propostas não po
deriam ser CIJOlllidas pela maioria das universida
des brasüeiras. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas n2 223 e n" 224, de autoria, res

pectivamente, dos Senadores Bernardo Cabral e 
José Roberto Arruda referem-se ao art. 47, que ver
sa sobre a caracterização das universidades. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

As propostas aperfeiçoam a redação do Substi
tutivo. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso I do art. 47 passa a ser a 

segt.inte: 

"I - produção intelectual institucionali
zada meciante o estudo sistemálico 9os te-· 
mas e problemas mais relevantes. tànto do 
porrto de vista científico e cultural, QIJl!nlD re
gional e nacional." 

As Emendas n2 225 e n2 226, de autoria, res-
pectivamente, dos Senadores Gitvam Borges e An
tonio Carlos Magalhães; referem-se ao art. 47. que 
versa sobre a caracterização das universidades. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

O Substitutivo já é bastànte flexível a respeito 
da matéria: são dados oito anos para que a maioria 
dos docentes tenha a titulação apropriada. Optar por 
outra solução significaria quase anular a distinção 
entre universidades e outras insti!Lições de ensino 
superior. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n"- 227, de auloria do Senador Edi

son Lobão, refere-se ao art. 47, que versa sobre a 
caracterização das universidades. . . 

São atenditios os preceitos de constitucionali
dade. juridicidade e boa técnica legislativa 

lnfefiZJTlente, a sugestão da maioria de docen
tes com dedicação exclusiva nas universidades su
pera as possibilidades da realidade da educação su- -
perior b:aslleira 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 228, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao parágrafo único do art 
4 7. que versa sobre as universidades por campo do 
saber. 
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São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa té<:nica legislativa 

A denominação proposta, jâ sugerida pela 
Emenda n2 192, foi acolhida Porém, não deve ser 
impositiva para as universidades especializadas. 

Voto: pela rejeição. 
As Emendas !19. 229 e n" 230, de autoria, res

pectivamente, dos Senadores Romeu Tuma e José 
Roberto Arruda, referer!H;e à inclusão de novo arti
go que versa sobre a autonomia universitária 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade e juridicidade. 

O conteúdo do parâgrafo único é matéria para 
o regimenlo das instituições de ensino. Jâ o conceito 
de autonomia merece acolhimento. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se-
guinte Subemenda: ~ 

Subemenda 
lncluà-se em parágrafo únicO no art. 48 com a 

seguinte redação: 
"Parágrafo único. Para garantir a auto

nomia didãtico-<:ientífica das universidades, 
caberâ aos seus colegiados de ensino e 
pesquisa decidir, dentro dos recursos orça
mentârios disponíveis, sobre: 

1 - criação, expansão, mocfmcação e 
extinção de cursos; 

11 - ampliação e diminuição de vagas; 
III - elaboração da programação dos 

cursos; 
IV - programação das pesquisas e das 

alividades de extensão; 
V - contratação ~ áiSj)ensa de profes

sores; 
VI - planos de carreira docente. • 

A Emenda n!-231, de autoria" do Senador Artur 
da T âvola, sugere a inclusão de novo parâgrafo úni
co ao art 48, traiando de universidades privadas. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, as universidades privadas, como as 
púb6cas, serão credenciadas e avaliadas pelo Poder 
Público, não havendo necessidade de fazer a ressal
va proposta 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 232, de autoria do Senador José 

Roberto Arruda, referEHõe à inclusão de novo artigo 
sobre as universidades particulares. É proposto um 
tratamento discriminatório entre as universidades 
privadas e públicas. A idéia de afirmar as prerrogati
vas da comunidade acadêmica, contudo, é salutar e 
merece acolhimento. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da Su
bemenda às Emendas !19. 229 e !19. 230. 

A Emenda n" 233, de autoria do Senador Edi
son Lobão, refe~e ao § 2.2 do art. 49, que trata da 
extensão de atribuições da autonomia universitâria a 
outras instituições. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A St.gestão aperfeiçoa a redação do Subslitt.tivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da redação re

sultante do parecer à Emenda"n2 234. 
A Emenda n" 234, de autoria do Senador José 

Roberto Arruda, referente ao & 22 do art49, que tra
ta da extensão de atribuições da autonomia universi
tária a outras institüções. 

São atendidos os preceitos o de constituciona
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitulivo e foi aco
lhida com a alteração de redação proposta pela 
Emenda n2233. 

Voto: pela aprovação parcial 
SUbmenda 
A redação do § 22 do art. 49 passa a ser à se

guinte: 
"§ 22 Atribuições da autonomia univer

sitâria poderão ser estendidas a instíll.ições 
que comprovem alta quaflficação para o en
sino ou para a Jl!lSQuisa. com base em ava-
6ação procedida pelo Poder Público." 

As Emendas !19. 234-A e !li- 235, de autoria, 
respectivamente, dos Senadores José Roberto Arru
da e Romeu Tuma, referem-se à inclusão de novo 
artigo que trata de universidades particulares. 

É proposto um tratamento discriminatório entre 
as universidades privadas e públicas. A idéia de afir
mar as prerrogativas da comunidade acadêmica, 
contudo, ê salutar e merece acolhimento. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da Su
bemenda às Emendas n2229 e no 230. 

A Emenda n" 236, de autoria do Senador Edi
son Lobão, refere-se ao arl 50, que trata de abertu
ra de concurso para docente nas instituições públi
cas de ensino superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão de ampliar o principio para todas 
as instituições pCblicas de ensino aperfeiçoa o Subs
titutivo. A proposta foi acolhida com a suges!ão ofe
recida pela Emenda n2 237. 

Voto: pela aprovação. 
O art 50 é transferido para as Disposições Ge

rais, com a seguinte redação: 
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"Art. Qualquer cidadão habilitado com 
a tilulaçao própria poderá exigir a aberttm 
de concurso público de provas e tilulos pam 
cargo de docen1e de instituição p(br~ea de 
ensino que estiver sendo oa.pado por pro
fessor não-concursado, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegtr.'dos 
pelos arts. 41 da Conslillição Fedelal e 19 
do Ato das Dispo$~ Constitucionais 
Tr.msitórias." 

A Emenda ~ 237, de autoria do Senador José 
lgnácio Ferreira, refere-se ao art. 50, que trata de 
abertura de concurso para docente nas insliiUQOes 
públicas de ensino superior. 

São atendidos os preceitos de conslilucionar,_ 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A proposta aperfeiçoa a redaçM do Sllbstib llivo. 
Voto:,pela aprovação parcial, de acordo com a 

redação resultante do parecer à Emenda n2 236. 
A Emenda ~ 238, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art. 53, que trata da carga 
horária de docentes do ensino superior. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Eventuais exceções à carga horária mínima 
dos docentes poderão, eventualmente, ser estabele
cidas no regimento das instituições de ensino. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 239, de autoria da Senadora 

Ermlia Fernandes, refere-se à inclusão de artigo que 
trata dos profissionais da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

A sugestão é imprópria a uma ·LOs. Cabe aos 
sistemas de ensino e às miversidades tratar do as
sunto. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 240, de autoria do Senador Ro

berto Requião, sugere a supressão do inciso III do 
àrt. 54, que versa a da formação dos profissionais 
da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, é importante explicitar a preferência 
da formação dos profissionais da educação em nível 
superior. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n"- 241, de autoria da Senadora 

Ermlia Fernandes, refere-se ao art 54, que versa so
bre os fundamentos da formação dos profissionais 
de educação básica 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Não há necessidade de explicitar a situação 
dos especialistas, !1113 vez que o StDslitutivo consi
dera corno profissionais da educação não apenas os 
docentes. 

Voto: pela rejeição. · 
A Emenda n2 242, de autoria do Senador Ro

berlo Requião, retere-se ao art 55, que versa sobre 
os custos de formação dos profissionais da educa
ção básica. 

São atendidos os preceitos de constitucional",_ 
dada, juriãcidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, a sugestão coincide com a redação 
do Súlslilutivo. 

Voto: pela prejudicialidade. 
As Emendas n2 243 e n2 244, de autoria, res

peclivamente, dos Senadores An!Orio C3rlos Vala
dares e Roberto Requião, referem-se ao art. 55, que 
versa sobre os cursos de formação dos profissionais 
da educação básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. ~ 

A Sugeslão aperfeiçoa a redaç!in do S• ibsjih !livo. 
Voto: pela aprovação ~ 

A redação do caput do art 55 passa a ser a 
seguinte: 

"Art. A formação de profissionais para 
a educação básica se fará em universidades 
ou em institutos superiores de educação. • 

A Emenda ~ 245, de autoria do Senador Ro
berlo Requião, refere-se ao art 55, que versa sobre 
os cursos de formação dos profissionais da educa
ção básica. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o St.bstitulivo. 
Voto: pela aprovação parcial, na forma da se

guinte Subemenda: 
Subemenda 
Dê-se ao art. 55 o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. Os institutos supe
riores de educação são instituições de nível 
superior, integradas ou não a universidades 
e centros de ensino superior, e manterão: 

I - cursos formadores de profissionais 
para a educação básica, inclusive o curso 
normal superior, destinada à formação de 
docentes para a educação infantil e para as 
primeiras séries do ensino fundamental; 
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11 - programas de formação pedagógi
ca para portadores de diploma de ensino su
perior que queiram dedicar-se à educação 
básica; 

III- programas de educação continua
da para os profissionais de educação dos di
versos níveis. • 

As Emendas 11"- 246 e n2 247, de autoria, res
pectivamente, dos Senadores Eduardo Suplicy e 
Emilia Fernandes, referem-se à inclusão de um novo 
parâgrafo no art 55, tratando da oferta de curso 
para profissionais da educação básica. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão apresentada é contemplada, em 
parte, na redação oferecida pela Enlllnda n9- 245. 
Será tarefa dQS sistemas de ensino, das universida
des e dos institutos superiores de educação definir 
os vãrios cursos a serem oferecidos, de acordo com 
as necessidades das escolas." 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da re
dação resultante do parecer à Emenda 11"-245. 

As Emendas o!! 248 e n!! 249, de autoria, res
pectivamente, das Senadoras Júnia Marise e Errulia 
Fernandes, referem-se ao art 57, que versa sobre 
formação de educadores para a educação bãsica. 

São atendidos os preceilos de constitucionafJ
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa a redação do Substilliivo. 
Voto: pela aprovação, na fonna da seguinte 

Subemenda: 
Subemenda . 
Dê-se ao art. fil a seguinte redação: 

• Art. Nas regiões onde não existirem 
condições para graduar em nível superior a 
totalidade dos docentes, será admitida a for
mação em escolas nonnais de nível médio 
para a educação infantil e para as séries ini
ciais do ensino fundamental, tendo em vista 
as condições reais de ensino e respeitando
se os requisitos mínimos para o ingresso na 
carreira fixados pelos respectivos sistemas 
de ensino." 

A Emenda no. 250, de autoria do Senador Edi
son Lobão, sugere acréscimo de parágrafo único ao 
artigo 57, estipulando atribuição a órgãos das admi
nistrações públicas estaduais, o que fere o texto 
constitucional. QuaniD ao mériiD, o Substitulivo já é 
bastante flexível na matéria. 

Voto: pela rejeição. 

A Emenda n2 251, de autoria do Senador GH
vam Borges, refere-se ao art. 59, que versa sobre a 
formação de docentes para o ensino superior. 

São atendidos O§ preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Com o objetivo de corrigir o problema aponta
do, a emenda é acolhida parcialmente. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao art 59 a seguinte redação: 

"A preparação para o exerciçio do ma
gistério superior se fará em nível de pós-gra
duação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado." 

A Emenda 11"- 252, de aulDria da Senadora 
Ermlia Fernandes, sugere a supressão do parágrafo 
único do art. 59, que versa sobre o notório saber. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

O rigor que se atribui ao reconhecimento do 
notório saber impede qualquer tentativa de mal uso 
da iniciativa. As sugestões trazidas pela Emenda ~ 
253 e respectiva subemenda esclarecem melhor o 
cuidado com o qual se deseja cercar o reconheci
mento do notório saber. 

Voto: pela rejeição. . 
A Emenda n2 253, de autoria do Senador Ro

beriD Requião, refere-se ao parágrafo único do art 
59, que versa sobre o notório saber. 

São atendidos os preceiiDs de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo e foi aco
lhida com algumas modificações que disciplinam o 
reconhecimento do notório saber. 

Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 
Subemenda: 

Subemenda 
A redação do parágrafo único do art 59 passa 

a ser a seguinte: 
"Parágrafo úrúco. O notório saber, re

conhecido por universidade pública com cur
so de doutorado em área afim, poderá suprir 
a exigência de titulo acadêmico." 

A Emenda no. 254, de autoria da Senadora 
Emilia Fernandes, refere-se ao art. 60, que versa 
sobre a valorização dos profissionais do ensino pú
blico. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 
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· A sugestão aperfeiçoa o Slilslitulivo e foi aco
lhida com as contribuições das Emendas nOs 255. 
257, 258, 259 e 260. 

Voto: pela aprovação, na forma da segLinte 
Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao arl 60 a seguinte redaçãO: 

"Art. Os sistemas de ensino promove
rão a valorização dos "Profissionais da edu
cação, assegurandc:Hhes, inclusive nos ter
mos dos estaluiDs e dos planos de carreira 
do magistério plblico: 

I - ingresso exclusivamente por con
CLD"SO público de provas e títulos; 

11 - aperfeiçoamenlo profissional conti
nuado, inclusive em servi90; 

III- piso salarial profisslônal; 
. IV- incentivos à lilulação e à produtivi

dade; 
V - período reservado a estudos, pla

nejamen1D e avaliação incluído na carga de 
trabalho; 

VI-concfiÇées a:lequadas de tràbaJho." 
A Emenda n2 255, de autoria dos Senadores 

Eduardo St.plicy e Marina Silva, refere-se ao art. 60, 
que versa sobre a valorização dos profissionais do 
ensino público. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técrica legislativa. 

Diversas sugestões apresentadas entram na 
competência dos entes federados. A sugestão do in
ciso I, sobre o ingresso por concurso, foi acolhida 

Voto: pela aprovação parcial na forma da su
bemenda apreserrtada à Emenda no. 254. 

A Emenda no. 256, de auiDria da Senadora Jú
nia Marise, refere-se ao art. 60, que versa sobre a 
valorização dos profissionais do ensino p(blico. 

São atendidos os preceilos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, todos os profissionais da educação, 
sem exceção, merecem tratamento especial no que 
se refere ao aperfeiçoamento profissional. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 251, de autoria do Senador Edi

son Lobão, refere-se ao art. 60, que versa scc·ce a 
valorização dos profissionais do er:;ino público. 

São atendidos os precei1o~ de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica ;egislativa j 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação resultante do artigo é reproduzida 

no parecer à Emenda nº-254. 

A Emenda 11" 258, de autoria do Senador Jo
saphai Marinho, refere-se ao art. 60, que v~ so
bre a vak:n~ dos profissionais do ensino p(blico. 

São atendidos os precei1os de constitucionafJ
dade, juridicidade e "boa téalica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo ao lembrar 
o princípio de valorização da produtividade intelec
tual e da titulação. 

Voto: peta aprovação parcial, na forma da Su
bemenda apresentada à Emenda n" 254. 

A Emenda 11" 259, de auiDria do Senador Eõl
son Lobão, refere-se ao art. 60, que versa sobre a 
valorização dos profissionais do ensino p(blico. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Subsütutivo no que se 
refere ao periodo dedicado a alividades extra-clas
se. Quanto à primeira sugestão, preteriu-se suprimi
la do Slbstibiivo, em atendimenkl a outras emendas. 
devido às implicações traballistas que acamtaria. 

VOto: pela aprovação parcial, na forma da- su-
bemenda apresentada à Emenda n"-254. · ~ 

A Emenda Jl2 260, de auiDria do ~Artur 
da T âvola, refere-se ao art. 60, que versa s!;lbre a 
valorização dos profissionais do ensino p(blicó. 

São atendidos os preceilos de constitucionafJ
dade, juriãiCidade e boa técnica legislativa, ressalva
da, quanto à constibJcionalidade, as atribuições da
das ao Conselho Nacional_de Educação. 

Diversas sugeslões encontrarTI-se já contem
pladas no Substitutivo, Inclusive aquela destacada 
na justificação, sobre o curso normal, previsto no art. 
57. Outras considerações sobre incentivos aos pro
fissionais da educação foram acolhidas. 

Voto: peta aprovação parcial, na forma da su
bemenda apresentada à Emenda n"-254. 

A Emenda 11" 261, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, refere-se à criação de capítulo es
pecífico relativo à educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade. juridicidade e boa técnica legislativa 

A proposta aperfeiçoa o Substitutivo. Os dispo
sitivos sobre educação especial serão reunidos em 
um novo capítulo denominado Da Educação Espe
cial, após o capítulo Da Educação Superior, no título 
Dos Níveis e Modalidades de Ensino. 

Voto: peta aprovação. 
A Emenda 11" 262, de auiDria da Senadora Jú

. nia Marisei refere-se à inclusão de artigo que trata 
de habilitação específica para profissionais da edu
cação. 
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São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

A Emenda nst 245 aperfeiçoou a redação do 
Substitutivo ao prever que os institutos superiores de 
educação oferecerão cursos de formação para todos 
os profissionais da educação, e não apenas para os 
docentes. Com isso, fica garantida a exigência de 
habilitação específica, já lembrada no caput do art. 
55, para os profissionais da educação nãcxlocentes. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bemenda à Emenda n" 245. 

A Emenda no. 263, de autoria do Senador Lú
cio Alcântara, refere-se ao art 62, que versa sobre 
recursos vinculados à educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

De fato, algumas constituições-estaduais e leis 
· orgânicas municipais ampliaram o percentual de im

postos destinados à educação. Contudo, não há ne
cessidade de menção em lei federal de iniciativas dos 
entes federados, no exercício de suas prerrogativas. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!!. 264, de autoria da Senadora 

Emília Fernandes, refere-se ao caput do art. 62, que 
versa sobre recursos vinculados à educação. A su
gestão desconsidera os arts. 212 e 213 da Constitui
ção Federal, ao limitar ao ensino público a aplicação 
do percentual da receita líquida de impostos destina
da à educação. 

Por outro lado, não há necessidade de menção 
em lei federal de iniciativas dos entes federados, no 
exerci cio de suas prerrogativas. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda nº- 265, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art 62, que versa sobre 
recursos vinculados à educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão explicita corretamente o que a 
Constituição Federal estabelece. 

Voto: pela aprovação. 
A redação do § 2A do art 62 passa a ser a se

guinte: 

"§ 22- Para efeito do cumprimento do 
disposto no caput deste artigo, serão consi
derados individualmente os sistemas de en
sino federal, estadual e municipal e os recur
sos aplicados na forma do art. 213 da Cons
tituição Federal. • 

A Emenda no. 266, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, refere-se ao art 62, que versa so
bre recursos vinculados à educação. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, os prazos propostos para as transfe-
• rências de recursos são muito rígidos e não devem 

constar da lei. • 
Voto: pela rejeição. 
As Emendas nst 267, fl2. 268 e no. 269, de auto

ria, respectivamente, dos Senadores Emília Fernan
des, Pedro Piva e Jader Barbalho, referem-se ao art 
63, que versa sobre as despesas relativas à manu
tenção e desenvolvimento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

As sugestões apontam a propriedade de se 
deixar aos entes federados e à legislação previden
ciária a procura da melhor solução para a matéria. 

Voto: pela aprovação, na forma da seguinte 
Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao inciso I do art. 63 seguinte redação: 

"I - remuneração dos profissionais da 
educação e aperfeiçoamento dos que _estão 
em atividade." 

A Emenda no. 270, de autoria do Senador Ro
berto Requião, refere-se ao art 63, que versa sobre 
as despesas relativas à manutenção e desenvolvi
mento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. · 

·Embora muito bem intencionada, a sugestão 
não teria eficácia, já que a exceção se tomaria a re
gra. Além disso, é difícil conceber a idéia de que as 
despesas com aquisição e construção de equipa
mentos, diretamente vinculados à educação, apenas 
eventualmente sejam consideradas como de manu
tenção e desenvolvimento do ensino. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 271, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art. 63, que versa sobre 
as despesas relativas à manutenção e desenvolvi
mento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Sl.bstitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso VI do art. 63 passa a ser a 

seguinte: 

"VI - concessão de bolsas de estudo a 
alunos de escolas públicas e privadas." 

As Emendas n!?. 272 e n2 273, de autoria, res
pectivamente, dos Senadores Emfiia Fernandes e 
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Pedro Piva, referem-se ao art 63, que versa sobre 
as despesas relativas à manutenção e desenvolvi
mento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

No mérito, as sugestões foram acolhidas. 
Voto: pela aprovação parcial, em consonância 

com a subemenda apresentada às Emendas n<> 267, 
n<> 268 e n<> 269. 

A Emenda n" 27 4, de autoria do Senador 
Francelina Pereira, refere-se ao art 63, que versa 
sobre as despesas relativas à manutenção e desen
volvimento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa . 

Não há necessidade de fazer referência ao en
sino à distância, pois ele está com~ndido, assim 

· como os gastos com os níveis e modalidades de en
sino, nas despesas educacionais elencadas no artigo. 
A lembrança da aquisiçã:> de material foi a::olhida 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se aos incisos 11 e III do art. 63 a seguinte 

redação: 

"11 - aquisição. manutenção, constru
ção e conservação de instalações e eqlipa
mentos necessários ao ensino; 

:11 - aquisição de material e contrala
ção de serviços necessários ao ensino. • 

A Emenda 11"- 275, de autoria do Senador Ro
berto Requião, refere-se ao art 64, que versa sobre 
itens não incluídos como de manutenção e desen
volvimento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o St.bslitulivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso 11 do art 64 passa a ser a 

seguinte: 
"11 - Subvenção a instituições pltllicas 

ou privadas de caráter assistencial, desporti
vo ou cultural. • 

A Emenda n~ 276, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, refere-se ao art. 64, que versa so
bre itens não incluídos corno de manutenção e de
senvolvimento do ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Stbstitutivo. 
Voto: pela aprovação parciaL 

Subemenda 
A redação do inciso IV do art. 64 passa a ser a 

seguinte: 

"IV -"programas suplementares de ali
mentação, transporte, segurança escolar, 
assistência médico-odontológica, farmacêu
tica e psicológica, e outras fonnas de assis
tência social. • 

As Emendas n~ 277, n~ 278 e 279, de autoria, 
respectivamente, dos Senadores Edison Lobão, Ro
berto Requião e Lúcio Alcântara, referem-se à inclu
são de incisos ao art 64, tratando de itens não inclú
dos corno marllienção e desenvoMmento de ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão foi preterida devido à aprovação 
das Emendas n<>s 267, 268, 269, 272 e 273. 

Voto: pela rejeição. · 
A Emenda n2 280, de autoria do Senador Lú

cio Alcântara, refere-se ao art 65, que versa sobre 
controle dos gastos com educação. ~ 

São atendidos os preceitos de constituci9nali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa ~ 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do caput do art 65 passa a ser a 

seguinte: 

• Ar!. As receitas e despesas com ma
nutenção e desenvolvimento do ensino se
rão apuradas e ptillicadas nos balanços do 
Poder Público, assim corno nos relatórios a 
que se refere o art 165, § 32, da Constitli
ção Federal." 

A Emenda n<> 281, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda. refere-se ao art67. que versa sobre 
padrão mínimo de oportunidades educacionais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislação. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do caput do art. 67 passa a ser a 

seguinte: 

"Ar!. A União, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
estabelecerá padrão mínimo de oportunida
des educacionais educacionais para o ensi
no fundamental, baseado no cálculo do cus
to mínimo por aluno, capaz de assegurar en
sino de qualidade.• 
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·A Emenda n• 282, de autoria do Senador lú
cio Alcântara, refere~e à inclusão de parágrafo no 
artigo 68, tratando da transferência de recursos. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo, mas me-
rece ser flexebilizada. · 

Voto: pela aprovação parcial na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Acrescente-se ao art 68 o seguinte § 3": 

"§ 3" Com base nos critérios estabele
cidos nos §§ 12. e 22., a União poderá fazer 
transferência direta de recursos a cada esta
belecimento de ensino, levando em conta o 
número de alunos que efetivamente fre
qüentam a escola." "' . . 

A Emenda n• 283, de autoria do Senador lú
cio Alcântara, refere-se ao art 70, que versa sobre 
as categorias de instituições privadas de ensino. 

São atendidos os preceitos de juridicidade e 
boa técnica legislativa 

Contudo, é preferível manter a classificação 
estabelecida no texto constitucional, a fim de evitar 
problemas de interpretação. A sugestão contida na 
alínea a do inciso 11 aperfeiçoa o Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Desdobr~e em dois, renumerand~ os de

mais, o inciso I do arl 71, com a seguinte redação: 

"I - comprovem finalidade não-lucrati
va e não distribuam resultados, dividendos, 
bonificações ou parcela de seu património 
sob nenhuma forma ou pretexto; 

11 - apliquem seus excedentes finan
ceiros em educação." 

A Emenda n• 284, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, refere-se ao art. 70, que versa so
bre as categorias de instituições privadas de ensino. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do inciso 11 do art 70 passa a ser a 

seguinte: 

"li - comunitãrias, assim entendidas as 
que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídi
cas, inclusive cooperativas de professores e 

alunos, que incluam na sua entidade mante
nedora representantes da comunidade." 

A Emenda n• 285, de autoria do Senador Ro
meu Tuma, refere-se ao art 71, que versa sobre 
destinação de recursos públicos a instituições priva
das. A proposta t.:~re o art 206, IV, da Constituição 
Federal. O nível de detalhamento sugerido é inade
quado a uma LDB. Porém, o princípio contido no in
ciso IV da emenda é válido e foi acolhido. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bemenda apresentada à Emenda nº 283. 

As Emendas n• 286, e n• 287, de autoria, res
pectivamente, dos Senadores Geral Melo e Artur da 
Távola, referem-se aos arts. 72, 73 e 74, que ver-·
sam sobre educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, com res
salva da ingerência inconstitucional na autonomia 
dos entes federados, no que concerne à sua o rgani
zação administrativa. 

A sugestão de um novo capí!Uo sobre a edu-
. cação especial foi acolhida, assim como os acr.ésci
mos feitos. A possibilidade de aceleração para su
perdotados já estã prevista no Substitutivo, em seu 
art 22, inciso III, alínea c. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda . 
Dê-se ao art. 73 do Substitutivo a seguinte re

dação: 

"Art. Os sistemas de ensino assegura
rão adequação própria aos educandos com 
necessidades educativas especiais, com a 
garantia de : 

I - preparação para o trabalho, visando 
à sua efetiva integração na sociedade; 

li - terrninalidade própria, para aqueles 
que não possam atingir a conclusão do ensi
no fundamental, em virtude de suas defi
ciências." 

A Emenda n2 288, de autoria da Senadora Jú
nia Marise, sugere a inclusão de novo parágrafo ao 
arl 72, que versa sobre educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

A consideração da avaliação é correta, mas 
deve constar da proposta pedagógica dos estabele
cimentos de ensino. A lembrança da preparação do 
educando para o trabalho foi acolhida. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su-
bemenda às Emendas nº 286 e nº 287. - -
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A Emenda n2 289 de autoria da Senadora 
Emília Fernandes refere-se aos artigos 72, 73 e 74, 
que versam sobre educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a 
ressalva da ingerência inconstitucional na autonomia 
dos entes federados, no que concerne à sua organi
zação administrativa 

A sugestão de um novo capíbJo sobre a edu
cação especial foi acolhida Já as idéias adicionais 
apresentadas nos incisos 11 e IV foram acolhidas 
parcialmente. Cabe esclarescer que a possibilidade 
de aceleração para superdotados já está prevista no 
Substitutivo, em seu art. 22, inciso III, alínea c. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bemenda às Emendas n" 286 e n" 287. 

A Emenda n2 290, de autoria do Senador Artur 
· da T ávola, refere-se ao art. 73, que versa sobre a 

educação eSpecial. 
São atendidos os preceitos de constitucionali

dade, juridicidade e boa técnica legislativa 
A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da subeme[lda 

às Emendas n" 286 e n" 287. 
A Emenda n2 291, de autoria do Senador José 

Roberto Arruda, refere-se ao art. 73, que versa so
bre a educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da subemenda 

às Emendas n" 286 e n" 287. 
A Emenda n2 292, de autoria do Senador José 

Roberto Arruda, refere-se ao art. 73, que versa so
bre a educação especial. 

São atencfidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão da terminalidade própria aperfeiçoa 
o Substitutivo. A aceleração no ensino fundamental 
já está prevista no art. 22, inciso III, alínea c do 
Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da su
bemenda às Emendas n" 286 e 287. 

A Emenda n" 293, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, refere-se ao art. 73, que versa so
bre educação especial. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação, na forma da sube.menda" 

às Emendas n" 286 e n" 287. 

A Emenda n" 294, de autoria do Senador 
José Roberto Arruda. refere-se ao art. 7 4, que versa 
sobre educação especial. A proposta fere a autono
mia dos entes fecJerados, no que se refere à sua or
ganização administrativa Cabem àqueles definir 
qual órgão de sua administração se incumbirá da ta:: • 
reta. De resto, o conteúdo da emenda já é contem
plado pelo Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 295, de autoria da Senadora Ma

rina Silva, relere-se ao art 75, que versa sobre edu
cação indígena 

São atendidos os preceifos de constiiucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a educação indígena está integrada 
aos sistemas de ensino e os índios já estão abrangi
dos pelo disposto no art 22 do Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n" 298, de autoria da Senadora Be

nedita da Silva, refere-se à inclusão de artigo que 
versa sobre educação indígena ~ 

São atendidos os preceitos de conslituÇionali-
dade e juridicidade. !-

Contudo, o Substitutivo já contempla o conteú
do das sugestões oferecidas, de uma forma mais 
sintética, como convém à lei. 

Voto: pela rejeição: 
A Emenda n" 297, de autoria da Senadora Be

nedita da Silva, refere-se à inclusão de artigo que 
trata de educação indígena 

A proposta trata da organização da administra
ção federal, área de competência privativa do presi
dente da República (art. 84, VI, da C.F.) 

Por outro lado, o Substitutivo já contempla o 
conteúdo das sugestões oferecidas, de uma forma 
mais sintética, como convém à lei. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 298, -:!e autoria da Senadora Be

nedita da Silva, refere-se à inclusão de artigo que 
versa sobre educação indígena 

São atendidos os preceifos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a redação original mantém a respon
sabilidade de todos os sistemas de ensino na oferta 
da educação indígena, o que é mais adequado. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n2 298-A, de autoria do Senador 

Sérgio M~hado, refere-se ao art 75~ que versa so
bre a educação indígena 

São atendidbs os preceifos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 
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Como sugere a emenda, a réferência à educa
ção bilíngüe foi suprimida. Contudoa redação do 
Substitutivo contempla a colaboração entre as esfe
ras de governo, no que concerne à oferta da educa
ção indígena 

Voto: pela aprovação parcial. 
Subemenda 
O caput do artigo e o inciso IV do seu § 2'> 

passam a ter a seguinte redação: 

"Art. A União apoiará técnica e· finan
ceiramente os sistemas de ensino no provi
mento da educação intercultural às comuni
dades indígenas, desenvolvendo programas 
integrados de ensino e pesquisa. 

§ 2g ... ················-.. ·········-····--·············· 
IV - elaborar e publicar sistematica-

mente material didático específico e diferen
ciado." 

A Emenda n .. 299, de autoria do Senador 
Fráncelino Pereira, refere-se ao art 76, que versa 
sobre educação a distância. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A emenda traz sugestões que aperfeiçoam a 
redação do Substitutivo. 

Voto: pela aprovação parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Dê-se ao § 1._ do art. 76 a seguinte redação: 

"§ 1" A educação a distância, organiza
da com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. • 

As Emendas n._ 300 e n .. 301, de autoria, res
pectivamente, dos Senadores Lúcio Alcântara e Ar
tur da T ãvola, referem-se à inclusão de novos pará
grafos ao art. 76, que versa sobre educação a dis
tância. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, ressalva
da, na segunda emenda, a ingerência inconstitucional 
na organização administrativa dos entes federados. 

Convém deixar que lei específica defina os in
centivos sugeridos. A LDB pode, porém, estabelecer 
desde já o princípio de tratamento especial à educa
ção a distância. 

Voto: pela aprovação, parcial, na forma da se
guinte Subemenda: 

Subemenda 
Acrescente-se o seguinte § 3º- ao art. 76: 

"§ 3º- A educação a distância será in
centivada com tratamento diferenciado no 
que diz respeito ao uso dos meios de comu
nicação." ~ 

A Emenda n"- 302, de autoria do Senador Ro
berto Requião, refere-5e ao art 77, que versa sobre 
cursos e instituições de ensino experimentais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

A sugestão aperfeiçoa o Substitutivo. 
Voto: pela aprovação. 
A redação do art 77 passa a ser a seguinte: 

"Art. ~ permitida a organização de cur
--sos ou instituições de ensino experimentais, 

desde que obedecidas as disposições desta 
Lei." · 

A Emenda n"- 303, de autoria dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Marina Silva, refere-se à inclusão 
de artigo que trata da educação a distância. 

A proposta não atende ao preceito de constitu
cionalidade, uma vez que trata da organização admi
nistrativa federal, ãrea de competência privativa do 
Presidente da República (art. 84, VI da C.F.) 

Suas sugestões, porém, seriam bem-vindas na 
discussão de projeto de lei específico sobre a edu-
cação a distãncia. . 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n"- 304, de autoria do Senador Gil

vam Borges, refere-se ao art. 82, que versa sobre 
prazo para que as universidades tenham a maioria 
de seu corpo docente com titulação de mestrado e 
doutorado. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Contudo, o critério sugerido tiraria a eficácia do 
dispositivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n!!. 305, de autoria do Senador José 

Roberto Arruda, refere-se à inclusão de artigo que 
versa sobre a Década da Educação. A proposta dis
põe sobre matéria da órbita do Poder Executivo. Seu 
conteúdo merece atenção, mas não é adequado a 
umaLDB. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda no. 306, de autoria do Senador Jo

saphat Marinho refere-se à inclusão de artigo que 
tem por fim criar um Conselho Federal de Educação 
para substituir o Conselho Nacional de Educação 
instituído inicialmente por medida provisória, trans
formada em lei. 
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O Congresso Nacional aprovou, recentemente, 
medida provisória sobre o Conselho Nacional de 
Educação. Não cabe à LDB voltar ao assunto. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~307, de autoria do Senador Artur 

da T ávola, refere-se à inclusão de artigo que trata da 
ampliação da duração do· ensino fundamental. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e juridicidade. 

Não convém estabelecer prazos na matéria 
Quando o ensino fundamemal de oito anos for uni
versalizado e apresentar qualidade satisfatória, sua 
ampliação poderá ser sugerida, inclusive mediante 
iniciativa parlamentar. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 308, de autoria do Senador Jo

saphat Marinho refere-se à inclusão de artigo que 
· tem por fim estabelecer que o Poder Executivo en

caminhará 'ao Congresso Nacional projeto de lei 
criando um Conselho Nacional de Educação. T ermi
nando o prazo (não estipulado) sem que o Poder 
Executivo se manifeste, cessaria o funcionamento 
de qualquer órgão assemelhado existente. 

. O Congresso Nacional aprovou, recentemente, 
medida provisória sobre o Conselho Nacional de 
Educação. Não cabe à LDB voltar ao assunto. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 309, de autoria do Senador Arlin

do Porto, refere-se à inci~JS<1í:> de artigo que trata da vin
cUaçã> de instituições de ensino oficiais especificas. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

A preocupação é louvável, ma5 não é necessá
rio lembrar a especificidade das escolas menciona
das, uma vez que o Substitutivo não altera sua vin
culação, respectivamente, aos sistemas de ensino 
estaduais ou municipais. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda n~ 310, de autoria da Senadora 

Emília Fernandes, refere-se à inclusão de artigo so
bre cobrança de taxas em escolas públicas. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa 

Contudo, a gratLidade dos estabelecimentos 
oficiais de ensino, matéria constitucional, já é lem
brada no Substitutivo. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 311, de autoria do Senador Teo

tônio Vilela Filho, refere-se à inclusão de artigo so
bre supervisores educacionais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e boa técnica legislativa. 

Contudo, legislação específica deve dispor so
bre o exercício profissional. 

Voto: pela rejeição. 
A Emenda ~ 312, de autoria da Senadora 

6m1ia Fernandes, refere-se à inclusão de artigo so
bre supervisores e oriemadores educacionais. 

São atendidos os preceitos de constitucionali
dade e boa técnica legislativa 

Contudo, legislação específica deve dispor so
bre o exercício profissional. 

Voto: pela rejeição. 
Sala das Comissões, 17 de janeiro de 1996. -

I ris Rezende, Presidente- Darcy Ribeiro, Relator
Arthur da Távola - Roberto Requiao - Ney Suas
suna - Romeu Tuma - Sérgio Machado - Pedro 
Piva - Ll:icio Alc:lntara - Júnia Marise - José Ro
berto Arruda -José Bianco- Freitas Neto- Bello 
Parga - Ademir Andrade - Jefferson Peres -
José Fogaça - Elcio Alvares - Roberto Freire -
Benedita da Silva - Marina Silva - Joel de Holan
da - Bernardo cabral - Coutinho Jorge - EmUla 
Fernandes. ~-ç 

ERRATA 

Emenda rP 1: onde se lê tí!Uo II, leia-se títUo lll. 
Emenda n" 9: onde se lê art. 2!t, leia-se art. :32. 
Emenda n" 15: onde se lê n" 8, leia-se n" 9. 

. Emendas n"s 'Z1 e 28: onde se lê, Art. , leia-se §. 
Emenda n" 275: onde se lê art. 62, leia-se art. 64. 
Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - 0 ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valrnir Gampelo) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. (P<~usa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador lúcio Al
cântara, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, no Estado 
do Ceará existem mais de 8.000 famílias assentadas 
em 90 proje10s federais e 28 estaduais. Os assenta
mentos estão presentes em 45 dos 184 municípios 
do Estado. 

O Governo Estadual concebeu a reforma agrá
ria corno uma ação voltada para o reordenamento 
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do espaço cearense, combate à pobreza e à promo
ção do desenvolvimento rural. 

O Governo Federal, por sua vez, estabeleceu 
para 1995 a meta de assentar mais de 4.000 famí
lias no Ceará, correspondendo a 1 Oo/o da meta na
cional. É um número que supera em muito a média 
histórica dos assentamentos realizados. 

Para o período de 1995 a 1998, a meta federal 
do INCRA é de 20.000 assentamentos, enquanto a 
meta estadual do IDACE Instituto de Desenvolvi
mento Agrário do Ceará, beneficiará 4.000 famflias, 
sendo 1.500 através da redistribuição de terras a tra
balhadores sem terra, 900 fammas através de reor
ganização fundiária em zona de concentração de mi
nifúndios e 1.600 através de reassentamentos em 
áreas atingidas por obras públicas. 

Paralelo a este esforço, o Governo Tasso Je
. reissati pretende realizar, no período 1995/1998, a 
regularização fundiária, através de discriminação, 
identificação e cadastro de 105.565 imóveis rurais, 
concedendo 35.000 títulos de propriedades. 

Esses números são expressivos, porém existe 
uma série de problemas acumulados que necessi
tam ser resolvidos. Há um grande número de erros 
cometidos, seja no modelo, seja na execução. 

É importante ressaltar que as estatísticas usa
das no Ceará, como, de resto, no Brasil, pelos órgã
os que lidam com a reforma agrária, são muito dis
torcidas. Elas se originam de um cadastro não con
fiável e desatualizado, uma vez que seus dados são 
declaratórios, incluem terras registradas nas déca
das de 60 e 70 e não informa com precisão o poten
cial de recursos naturais das propriedades, infra-es
trutura física e social, o nível de escolaridade e de 
renda dos residentes etc. 

A inexistência de um cadastro técnico de imó
veis rurais confiável, com informações precisas, ca
paz de subsidiar a formação de um estoque fundiá
rio e uma estratégia de ação para sua redistribuição, 
põe o Governo a reboque dos movimentos popula
res, como o dos sem-terra, e das ocupações de ter
ra, impedindo a ação antecipada e colocandCHie na 
posição de eterno "bombeiro", intermediador de con
flttos já instalados. 

Além disso, uma certa parte das terras que 
compõem o semi-árido nordestino e que abriga, em 
tese, enormes latifúndios, não se adequa à prática 
da agricultura, devido à baixa dotação de recursos 
naturais. 

Outro fato que gostaria de comentar é que mui
tos assentados não possuem tradição de trabalhar 
com agricultura e nem treinamento para superar os 

complexos desafios da atividade. Tal fato, aliado à 
precária qualidade dos serviços ·agrícolas e infra-es
trutura social e produtiva, resulta no baixo índice de 
projetos emancipados e que continuam a depender, 
ano após ano, do ~io do Governo. Aliás, a baixa 
taxa de emancipação dos projetos nos remete à ques
ti!o de se apenas a promoção do acesso à terra será 
suficienie para transformar os nlk> proprietários em fa
mílias com uma atividade econOmica rentável Há que 
se fazer uma reforma agrária eín toda a sua plenitu:le, 
atendendo às diferentes necessidades· de desenvol
vimento sócio-econômico das famílias assentadas. 

Outro motivo de reflexão e de reclamação no 
Ceará e no Brasil tem sido o modelo institucional no 
qual a reforma agrária encontra-se embasada. Ele 
repousa na centralização das decisões e das ações 
pelo INCRA, que, aliás, tem respaldo no art. 134 da 
Constituição Federal • 

Alega e justifica o Presidenie da Associação 
Nacional dos Orgãos Estaduais de Terra ANOTER 
e Superintendente do Instituto de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará IDACE , Dr. Peixoto, que 11á ur
gência na elaboração de urna política agrária nacio
nal e de um Plano Nacional de Reforma Agrária 
PNRA. 

A política agrária nacional deve permitir a ela
boração de Planos Nacionais e Regionais; deve as
segurar mecanismos de modernização da legislação 
agrária, tributação, utilização de terras e administra
ção da política agrária, nos diferentes níveis de Go
verno, compatíveis com a necessidade de dar maior 
velocidade e reduzir os custos financeiros e sociais 
da reforma agrária. 

Gostaria de vocalizar uma demanda dos Insti
tutos de Terra estaduais, ou seja, a concessão de 
maior poder de decisão aos Governos estaduais que 
se constituem nas instâncias que têm melhores con
dições de avaliar os problemas sob o prisma da sus
tentabilidade econômico-social, político-institucional, 
científico-tecnológico e ambiental. 

Temos, nos vários Estados, condições de ela
borar uma proposta de intervenção governamental, 
com legitimidade e com inserção do setor privado. 
Além do estabelecimento de uma nova matriz institu
cional, com responsabilidade bem definida para os 
Governos estaduais e municipais, se buscará criar 
condições para o envolvimento das organizações de 
classe, das cooperativas, das organizações não go
vernamentais e da iniciativa privada. 

A implantação desse novo arcabouço institu
cional não diminuirá as responsabilidades do IN
CRA, que passará a ser o gestor e formulador da 
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política e da ação selorial, contando com o apoio 
complementar das demais esferas públicas, das or
ganizações sociais e do setor privado. 

O monopólio hoje exercido pelo Incra, nocivo 
ao esforço do Governo Federal e à urgente necessi
dade de realizar a Reforma Agrária não o descre
dencia como instituição c3paz de coordenar um sis
tema nacional. O Incra deve ser a cabeça do Siste
ma Nacional de Reforma Agrária 

Outro fato preocupante é a aluai dimensão dos 
conllilos de terra e sua exacerbação pelo lado do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra MST e 
dos proprietários rurais. Deve-se também lamentar a 
vagarosidade com que tais conflilos têm sido solu
cionados. O Incra não tem estrutura operacional 
nem a necessária capilaridade para atender a essa 
demanda ., 

O Estado deve se antecipar às invasões atra
vés de umà ação firme, integrada, descentralizada e 
partiCipativa, com base numa politica agrária e num 
plano nacional de reforma agrária 

Há no Brasil atualmente 585 conflilos de terra 
envolvendo 88.240 famRias. Em 22 Estados da Fe
deração, existem 20.531 tammas acampadas à mar
gem de estradas ou terrenos cedidos a titulo precá
rio. Elas esperam ou radicalizam enquanto, na Justi
ça, centenas de processos de desapropriação de 
áreas para assentamenlo aguardam sentença. 

No Estado do Ceará, por sua vez, existe apro
ximadamente 50 áreas com conflitos de terras, distri
buídas em 20 municípios, envolvendo mil famRias e 
uma área de 40 mil hectares. Essas áreas são 
acompanhadas sistematicamente pelo Governo es
tadual e pelo INCRA, com vistas a uma solução defi
nitiva que pressupõe a existência, nas propriedades, 
de condiÇÕes adequadas de recursos naturais, prin
cipalmente solos de boa qualidade e água, onde se 
possam desenvolver projelos de assentamenlo com 
base na agricultura familiar. 

No momenlo, o Governo estadual está discu
tindo com o Banco Mundial uma ação fundiária de 
redistribuição de terras, através do Projeto São 
José, o antigo PAPP Programa de Apoio a Peque
nos Produtores. Nesta ação, a aquisição dos imó
veis será uma transação entre trabalhadores com
pradores e proprietários vendedores, viabilizada 
através de um fundo rotativo de terras, bancado pelo 
referidoprojelo. 

O processo se inicia com a demanda da comu
nidade, referendada pelo Conselho Municipal de De
senvolvimento Sustentado CMDS e terá durante 
todo o período de tramitação e implantação o acorn-

panhamenlo de um comitê especial, de caráler con
sultivo, constituído por instituições plblicas envolvi
das, representação masculina e feminina dos traba
lhadores rurais. 

É pensamentô do Governo estadual que esse 
comitê especial seja transformado em Conselho Es
tadual de Reforma Agrária e que o Conselho Munici
pal de Desenvolvimento Sustentado funcione como 
Conselho Municipal de Reforma Agrária 

A organização dos assentamenlos tem agora 
como diretriz a implantação de um desenvolvimento 
susterrtável dentro do modelo de agricultura familiar 
voltado para a eficiência O objetivo maior é a orde
nação das atividades agropecuárias, superando as 
práticas da agricultura de subsistência sem susten
tabilidade. 

Para vencer os empecilhos de ordem cultural, 
educacional, tecnológica e gerência há de se expan
dir o programa de capacitação e treinamenlo das fa
mmas dos agricultores. Um amplo programa de alfa
betização deverá ser executado, articulado com a 
formação profissional. As Secretarias de Educação, 
Ação Social, Ciência e Tecnologia do Cearáj(~tão 
sendo envolvidas nesse processo. ~ 

O problema de limitação dos recursos naturais, 
presente em boa parte do território cearense, tem de 
ser superada, aproveitando-se os programas da Se
cretaria de Recursos Hídricos do Estado de constru
ção de barragens, perfÚração de poços profundos 
acoplados a dessalinizadores de água e programa 
de integração de bacias hidrográficas. Ao lado disso, 
deve-se promover a irrigação, já que a agricultura de 

- sequeiro, que, aliás, precisa continuar a ser pratica
da é atividade de elevado risco. Para que a irrigação 
seja viabilizada, o Governo do Ceará está iniciando 
um programa de eletrificação rural a ser financiado 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimenlo EconOmi
co e Social BNDES. 

O Sr. Bernardo Csbral - Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex'>, 
com mlilo prazer, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Csbral -Senador Lúcio Ai
cântara, é com muita alegria que ouço V. Exª falar 
sobre o problema dos recursos hídricos, da irriga
ção, uma vez que isso me faz lembrar o que se fez 
no Estado de Israel. Ali, com todas as dificuldades 
de água, onde cada pingo é corrtrolado pelo compu
tador, eles resolveram o problema da aridez. E, ago
ra, V. Ex" traz ao conhecimento desta Casa essa 
programação, no sentido de que se acabe de uma 
vez por todas com aquele fantasma de que se fala-
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va: a problemática da seca do Nordeste, que se 
transformou numa verdadeira indústria, através da 
qual, tanros se locupletaram. Quero cumprimentar V. 
Ex~. Senador Lúcio Alcântara, que foi um Constituin
te voltado para os interesses do seu Estado exata
mente nessa ordem e que, chefiando o Executivo 
municipal e estadual mais tarde, também demons
trou essa preocupação. Os meus cumprimenros resi
dem por vê-lo agora, no Senado, batendo na mesma 
tecla em defesa do povo do Ceará. Minhas congra
tulações. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Agradeço o seu 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral, que me 
permite justamente comentar sobre o que tem sido 
um grande flagelo para as nossas populações, que é 
a seca. E o Estado que V.~ representa, o Amazo
nas, generosamente acolheu muiloil irmãos nossos 

. que, tangidos pela seca, lá encontraram oportunida
de de trabalho, muitas vezes em um clima hostil, 
com a natureza exuberante, mas inclemente para 
com aqueles que ali chegavam desprotegidos. Mas, 
todavia, estamos ingressando em uma nova fase, de 
criar condições locais, melhorando o gerenciamenro 
e o aproveitamento dos nossos escassos recursos 
naturais para que os cearenses possam ali mesnio, 
na sua terra, desenvolver as suas potencial idades. 

Outro indicador bastante promissor é a existên
cia do Programa de Crédito Especial para a Reforma 
Agrária (PROCERA) junto ao Fundo Constitucional 
para o Desenvolvimenro do Nordeste (FNEIBNB), 
gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil, que tem 
sido a fonte principal de recursos para investimenros 
em a!ividades produtivas. Nota-se uma nítida dife
rença entre os assentamenros que recebem recur
sos desse fundo constitucional e os que não o têm 
corno instrumenro de financiamenro. AI reside uma 
grande parcela de sustentabilidade e da emancipa
ção. Outra fonte de apoio é o Projeto São José, 
ação estadual com recursos do Banco Mundial, que 
vem aplicando recursos em intra-estn.tura, ffsica e so
cial, e projeros produtivos corno na compra de gado, ir
rigação e atividades artesanais corno casas de farinha, 
fábricas de doce e atividades econOmicas. 

A Ematerce...; Empresa Estadual de Extensão 
Rural tem dado uma grande colaboração na elabo
ração dos projeros produtivos e vem prestando ser
viços de assistência técnica e extensão rural; apesar 
da crise que atravessa. 

Por outro lado, embora existam exemplos pro
missores de parcerias entre as prefeituras dos muni
cípios é os assenlamenros, há uma certa resistência 
de alguns prefeiros em assumir alguma responsabili-

dade no processo de reforma agrária, alegando limi
tação de recursos. Portanro, toma-se necessário um 
amplo processo de conscientização dos lideres poli
ticas municipais de que os assentamenros não são, 
juntamente com oS' incentivos às prefeituras mais re
ceptivas, apenas responsabilidade do Incra e do 
IDACE. ~ necessário uma parceria com os prefeilos 
para que sejam criadas condições de, rapidamente, 
se constituírem núcleos de agricútura familiar mo
derna em seus municípios. A SEARNIDACE vem 
trabalhando junto à Associação dos Municípios do 
Estado do Ceará AMECE e a alguns municípios, 
isoladamente, no sentido de iniciar uma discussão 
sobre este assunto. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. E# um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. E# 
comprazer. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Estou acompanhando 
o pronunciamenro de V. ~que considero de gran
de importância para o Brasil, principalmente para o 
seu Nordeste, como de resto para também o meu 
Centro-Oeste. Lembro-me de que na discussão da 
medida provisória que tratava da aplicação da T JLP, 
dos fundos constitucionais, V. Ex~ e vários dos De
putados e Senadores que representam o Nordeste 
tiveram atuação muito grande. Apesar de ter sido já 
através de portaria, parte dos recursos dos fundos 
constitucionais é destinada, no caso do Nordeste, do 
FNO, à aplicação do Programa Procera junto ao IN
CRA. FIZemos questão e V. ~ participou de fixar 
em lei que 1 O% de todos os recursos dos fundos 
constitucionais, tanto do Norte, Nordeste, corno do 
Centro-Oeste, fossem dedicados à aplicação nos as
sentamenros dirigidos pelo Incra por intermédio do 
programa Procera. V. Exª disse que é promissora a 
aplicação desses recursos, corno de faro o é. Se 
pensamos que, neste ano de 1996, o FNO vai dedi
car quase R$1 bilhão nesse Fundo do Nordeste, so
mado já àquela importância que fora aplicada no 
passado, retomando neste ano para ser reaplicada, 
imaginem o volume de recursos que vamos ter só do 
FNO para o Procera, além, evidentemente, dos re
cursos orçamentários do Incra e do Ministério da 
Agricultura destinados a esse Programa e a outros 
programas que o Governo está lançando como o 
PronaH Programa Nacional de Apoio à Lavoura Fa
miliar. Com isso, vamos ter um bom volume de re
cursos para que o Incra possa atender os assenta
menros em todo o Brasil, sobretudo nas regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, quero para
benizar V. E# por seu pronunciamento, porque ele 
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condiz exatamente com aquilo que a camada mais 
carente da população necessita, que são os peque
nos produtores, sobretudo os assentados pela refor
ma agrária. 9 seu pronunciamento deve merecer o 
apoio da Casa. Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Agradeço a in
tervenção de V. ~. Senador Jonas Pinheiro, que é, 
entre nós um dos que mais conhece, que mais domi
na a questão agrícola 

Desde que o conheci aqui, recém-chegado ao 
Congresso, comigo, como Deputado Federal, V. Exª
tem demonstrado que não é apenas profundo co
nhecedor da nossa problemática agrícola mas tam
bém tem-se empenhado na busca da construção de 
soluções para o nosso problema. Isso pode ser bem 
evidenciado nesse episódio que V. ~ modesta
mente acabou de relatar, porque trabalhamos sob 

· sua Iideranya para encontrarmos jun!o ao Governo a 
melhor solução para o problema do T JLP, quer dizer 
da taxa de juros para a atividade agropecuária E aí 
ficou consignado, em lei, um percentual de recursos 
para aplicação nesses assentamentos. V. Exlt disse
o muito bem da importância que isso tem. 

Em meU prol1illiciamento mostro que os assen
tamentos que recebem esse tipo de financiamen!o 
tem, inclusive, um desempenho muito melhor do que 
os outros. No caso, quero enfatizar um dos aspec1DS 
do meu discurso, ou seja, a idéia de descentralizar o 
processo de reforma agrária para o qual peço o 
apoio de V. Ex~. 

Vivemos no Brasil, sob o signo da descentrali
zação administrativa, econômica e politica até para 
enfatizar o caráter federativo do nosso País. Toda
via, no caso da reforma agrária, até por mandamen
to constitucional, ela está centralizada nas mãos do 
Governo Federal que é alvo de todo o tipo de pres
são e que não tem a mobilidade, tampouco o conhe
cimento e a necessária capilaridade para atender, 
convenientemente, os problemas que surgem. Então 
eu deixo, aqui, como uma contribuição para o deba
te, esta sugestão de descentralização, participação 
e regionalização da reforma agrária 

É consenso entre o Incra e o Governo do Esta
do não ser saudável a existência de assentamen1os 
isolados, e sim de proje!os onde os três níveis de 
Governo atuam de forma integrada, com a participa
ção dos beneficiários, na busca de uma rápida 
emancipação, utilizando-se a auto-gestão com o 
apoio de políticas setoriais agrícolas, sociais e de in
fra-estruiura 

Alguns projetas isolados pelo menos no Nor
deste e até no Ceará têm-se transformado em nú-

cleo de favelização rural. Não são projetas de de
senvolvimento agrícola mas verdadeiras favelas ru
rais, que é justamente o que queremos evitar. 

Para isso, reiteramos, como fundamental, um 
trabalho de consciêntização junto à esfera municipal, 
já que esta tem-se mostrado resistente à integração. 

Outro assun!o que eu gostaria de abordar, para 
concluir, é a nova postura que está sendo praticada 
no Ceará. onde os conflitos sociais que envolvem a 
Polícia Militar, por decisão judicial, estão sendo tra
tados como problema social e jamais como proble
ma de polícia Estão, tarl1bém, sendo aprofundados 
estudos sobre a sugestão da criação de uma Vara 
Especial que aprecie os litígios decorrentes da ques
tão de terra a Justiça Agrária Enquan1o isso, foi no
meado, por determinação do Sr. Governador do Es
tado, Dr. Tasso Jereissati, Delegado especial para, 
junto à Justiça e às instituições responsáveis pela 
reforrna agrária, a Secretaria de Agriclfura do Estado, 
Seara. Idace e Incra, tratar dos problemas de conflitos 
sociais que envolvam a polícia Um Governo não pode 
admitir mau trato para com os trabalhadores. i 

. Por último, queríamos ressaltar que a i{llJie
mentação da Reforma Agrária Integrada, Regi!Jnali
zada, Descentralizada e Participativa deve Ievãr em 
conta a necessidade de viabilização de um Cadastro 
Técnico Rural, graças ao qual os órgãos que Udam 
com o assunto possam identificar imóveis passíveis 
de aquisição a serem redistribuídos ou reorganiza
dos, e também o conhecimento adequado do público 
meta, sem ter de esperar pela prévia sinalização do 
movimento politico organizado dos chamados "Tra
balhadores Sem Terra • 

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, acredi
tamos que é necessário, neste momen1o de tantas 
mudanças, esta reflexão sobre as decisões e os re
sultados do Programa de Reforma Agrária no Brasil, 
o qual, apesar dos esforços feitos, ainda não alcan
çou os fins desejados. Acho que as ações do Gover
no do Ceará e a Proposta de Politica Agrária .Nacio
nal, apresentada pela Anoter Associação Nacional 
dos Órgãos de Terra dos Estados- podem servir de 
subsídio para a tomada de decisões concretas. O 
adiamento dessas decisões é que mantém viva a 
demagogia de que se alimenta a extrema esquerda 
Convém lembrar que essa mesma demagogia é ex
tremamente útil aos saudosistas na indústria da ex
trema direita 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL:_ Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
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O SR. PRESiDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 
minutos, nos tennos do art 14, VIl, do Regimento ln
temo desta Casa 

O SR. BERNARDO CABRAL (AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, quando a im
prensa de todo o País noticiou que o Presidente da 
República havia vetado a Lei n2 9.263, que previa a 
possibilidade de mulheres e homens com mais de 
25 anos, com pelo menos dois filhos vivos, recorre
rem a hospitais públicos para solicitar espontanea
mente a esterilização, como a ligadura de trompas e 
a vasectomia, aqui desta tribuna, eu anunciava que 
o Presidente Fernando Henrique tinha cometido um 
brutal equívoco. ~ 

Lembro-me de ter dito que o veto era equivoca
do, porque Elle retirava da população a oportunidade 
de contar com instrumentos que possibilitariam o 
planejarnento familiar. E dizia isso, Sr. Presidente, 
porque hã mais de vinte anos, quando fui Deputado 
Federal, pela primeira vez, a nossa região sofria de 
forma traumática um método terrível de esterilizar 
mulheres. 

Com o protesto de então, passado o tempo, 
verifiquei que agora seria possfvel uma caminhada 
correta, porque esta Casa e a Câmara dos Deputa
dos teriam condições de pOr um freio a tantas clrni
cas de aborto que cometem muito mais crimes neste 
País do que o planejarnento familiar. 

Vejo hoje na imprensa, Sr. Presidente e quero 
registrar isto com alegria -, que a esposa do Presi
dente da República, D. Ruth Cardoso, faz a seguinte 
declaração: "A questão é que não se governa com a 
opinião da mulher e nem dos amigos. Não sei como 
isso ocorreu, porque não tive a chance de conversar 
sobre o assunto, mas a gente tem que aprender que 
as coisas não são assim: não é alguém falar no ou
vido do príncipe que faz as coisas se moverem.• 

Essa: é uma critica, Sr. Presidente, de uma 
pessoa insuspeita e que zela, mais do que ninguém, 
pela felicidade, pela segurança e pelo bom nome do 
seu marido, que outro não é senão o condutor dos 
destinos desta Nação. 

Todavia, o Presidente da República foi sensível 
e admitiu o que muitos governantes deveriam fazer: 
um mea-<:ulpa. Tanto assim que a imprensa registra: 
"0 Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso. admitiu ontem ter cometido •um erro técni
co• e decidiu recuar. Numa atitude inusitada, o Pre
sidente, sem poder para cancelar os próprios vetos, 

.. 

vai estimular a derrubada deles pelo Congresso Na
cional." 
• Veja, Sr. Presidente e aqui vai a experiência 
de quem passou pelo Executivo , como um Presi
dente da Repúblicã tem que ter cuidado, numa cir
cunstância dessa natureza. e cuidado sério, de ouvir 
o seu Uder aqui nesta Casa Tenho a certeza de 
que o Senador Elcio Alvares não foi ouvido antes da 
aposição do veto, porque, caso contrário, isso não 
teria ocorrido. 

De qualquer maneira. um recuo dessa nature
za pode não deixar mal o Presidente, mas, sem dú
vida nenhuma, demonstra que sua assessoria pro
duziu uma matéria que não dignifica quem estã à 
frente do Executivo nacional. 

Como fui um dos primeiros a protestar contra o 
equívoco e declarar que votaria pela derrubada do 
veto, estou muito feliz em saber que o Presidente da 
República vai convocar todos aqueles que o ap9iam 
para que esse veto deixe de existir. : 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, 
em permuta com o Senador que ora preside esta 
sessão. S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, primeiro quero agradecer a V. E~ 
pela permuta. 

Com absoluta consternação, os segmentos 
agrícolas do nosso País receberam nesta semana a 
lamentável notícía do falecímento do empresário e 
amigo Ney Bittencourt, Presidente da Agroceres e 
diversas empresas coligadas. 

Mineiro de Viçosa, intrépido e arrojado, e com 
grande perspicácia empresarial, tomou-se figura ím
par no mundo do agnbusiness, após a consolida
ção da empresa fundada há 50 anos por seu pai, 
An10nio Secundino de São José. 

A Agroceres, com faturamento em tomo de 1 00 
milhões de dólares, transformou-se no maior com
plexo de pesquisa, produção e comercialização de 
insumos agropecuãrios do mundo tropical, aluando 
no campo de sementes de milho híbrido, onde foi 
pioneira nacional, de sorgo híbrido, hortaliças e ma
trizes de aves e suínos. 

Hoje, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
graças ao brilhantismo de Ney Bittencourt, 35% da 
carne suína abatida sob inspeção federal no Brasil é 
fruto da genética Agroceres e um de cada três fran
gos consumidos no País é de linhagem da Agroce
res Avicultura. 
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"Mais do que um llder, o Ney era uma pessoa 
de quem todo mundo gostava, alguém que nunca vi
nha com pensamentos negativos ou intrigas pes
soais. Era um ser humano excelente•, disse o Presi
dente da Fundepeec, Pedro de Camargo Nero. 

Afirmou Rober10 Rodrigues, Presidente da So
ciedade Rural Brasileira, que "Ney fará uma enorme 
falta ao Brasil. Ele era um criador, um plantador de 
idéias, de modernidade, um construtor. Um país po
bre não pode se dar ao luxo de perder o Ney•. 

E ainda, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, 
nos remete à reflexão o pecuarista Rávio Telles de 
Menezes, quando indaga se podemos "imaginar 
uma empresa nacional investindo mBhões e milhões 
de dólares em pesquisa num país onde as taxas de 
juros são as mais altas do mundo. • Não posso dei
xar de concordar com IOdos eles. ~ 

Não foi somente no campo de negócios que 
Ney soube' pensar grande. Ele foi sem dúvida o 
grande articulador do setor responsável pela criação 
da Associação Brasileira de Agribusiness ABAG, da 
qual era presidente ao morrer. Foi ele também quem 
mudou a cá:leça de rldera"lças e empresáios do meio, 
difundindo o conceito do complexo do agribuslness, 
segundo o qual o valor da prodJção agrícola deve ser 
entendido artes e depois da porteira da fazenda 

Comivendo no dia-a-dia com os ardorosos de
fensores da propriedade da terra no meio rural, ele 
jamais deixou de abertamente defender a reforma 
agrária, razão pela qual muitos o consideravam um 
esquerdista. Carismático, Ney cativava pela simplici
dade, nível cultural e pela sua eloqilência sua in
continência verbal era tal que ele mal ouvia o que 
seus interlocutores diziam. Mas, sem Ney, o selO r 
perde um pouco de sua já naturalmente difusa arti
culação. Não houve um fórum importante, nos üti
mos anos, um rnovimen10 junto a governo, a univer
sidades, que não contasse com a participação entu
siasmada do presidente da Agroceres. Posso citar 
como exemplo a colaboração extraordinária aos tra
balhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
que investigou as causas do endividamento do setor 
agrícola. 

O currículo do intrépido empresário, que mu
dou a fisionomia do agribusiness brasileiro e a ca
beça de produ10res e lideranças, não conciz com 
sua morte aos 59 anos de idade. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, eu não 
poderia deixar de ocupar a tribuna desta Casa para 
esta justa homenagem, e de solicitar a transcrição, 
nos Anais da Casa, da matéria pltllicada no jornal 
Gazeta Mercantil do dia 16/1196, terça-feira, tendo 

como au10r o jornalista Aiex Branco, de São Paulo, 
que faz uma retrospectiva da vida de Ney Bitten
court. 

Embora também inconformado com essa parti
da premalura, coritorta-me saber que Ney Bitten
court continuará a ser reencontrado no campo, nas 
universidades e nos centros ífe pesquisa, onde dei
xou a eterna marca de sua competência num traba
lho que tan10 amou. 

Tenho a mais absoluta certeza de que sua es
posa, a Sr" Vera Camasmie de Araújo, e seus filhos 
Frederico, Vf10r e Guilherme, agora herdeiros de 
suas ações, saberão manter viva a memória de Ney 
Bittencourt Mui1o obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JONAS PINHBRO EM SEU DISCUR
SO: 

O AGRIBUSINESS PERDE SEU PORTA-VOZ 

Por Alex Branco, de São Paulo 

Intrépido, arrojai:>, caisrntD:x>, o empresSio Ney 
Biltencol.ll: de Araqo, que foi encolllra:lo morto e!n sua 
casa domingo passado. foi uma figura ímpar no li'u1do 
do agrobusiness, conceito ~ popiJarização enHrl.ito 
se deve a esse mineiro engenheiro-agrOnomo formado 
pela Universidade Federal de Viçosa. 

Ney, como era conhecido, soube combinar um 
aguçado tino empresarial ao domfnio das técnicas 
de melhoramento genético e seu potencial no campo 
dos negócios. Foi assim que consolidou a empresa 
fundada há 50 anos por seu pai, Antonio Secundino 
de São José- a Agroceres -, no maior complexo de 
pesquisa, produção e comercialização de insumos 
agropecuários do mundo tropical. 

Com um faturamen10 em 10rno de US$1 00 mi
lhões, a Agroceres é líder nos diversos segmen10s 
em que alua, como o de sementes de milho híbrido, 
de sorgo híbrido, de hortaliças, e de matrizes e re
produ10res de aves e suínos hibridos. 

A primeira grande tacada empresarial de Ney 
foi dada em 1980, quando concretizou a operação 
de renacionalização da empresa. Ney associou-se a 
um grupo de empresários brasileiros a quem expôs 
seu proje10 de recompor a Agroceres, que estava 
sob controle acionário da IBEC - o braço agrícola da 
Fundação Rockfeller- desde 1950. 

A Agroceres, assim, que nasceu brasileira, lan
çando o primeiro milho híbrido do mercado nacional, 
voltava às mãos da farru1ia de seu fundador. VISioná
rio, Ney logo tratou de explorar o potencial de um 
mercado praticamente virgem: o de matrizes e re
produ10res de aves e suínos híbridos. 
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Suíno e frango não passam de uma embala
gem mais nobre e valiosa do milho, explicava ele, 
traduzindo de forma simplificada o conceito de agre
gação de valor, como gostam de dizer os economistas. 

Para ingressar nesses sofisticados mercados, 
Ney pensou grande. Associou-se aos líderes mun
diais de cada se1or- a i'ig lmprovement Company 
(PIC), com que formou a joint ventura Agroceres 
PIC- e a escocesa Ross Breeders, de cuja união 
nasceu a Agroceres Avicultura. A investida do em
presário mostrou-se acertada Hoje, 35% da carne 
suína abatida sob inspeção federal no Brasil é fru1o 
da genética Agroceres e um de cada três frangos 
consumidos no País é de linhagem da Agroceres 
Avicultura 

Por conta de sua ousadia, Ney colheu alguns 
dissabores. Um dos maiores percal905 foi a investi-

. da no campo da biotecnologia, com a criação da 
Biomatrix nb final da década de 80. Essa empresa, 
que produzia material básico e livre de doenças de 
culturas como batata, plantas ornamentais e essên
cias florestais, não resistiu dois anos, por mâ gestão 
e superestimar o mercado de atuação. 

A ação intempestiva da empresa levou-a a 
amargar prejuízos de quase US$20 milhões no início 
da década Otimista incorrigível, Ney soube, entre
tan1o, dar a volta por cima Reestruturou a empresa, 
criando as atuais Divisões Animal e Vegetal, enxu
gou equipes de vendas, reorientou os negócios para 
as oportunidades mais lucrativas e os resultados 
não demoraram a aparecer. 

No ano retrasado, a Agroceres movimen1ou 
US$ 1 00 milhões e registrou lucro líquido de US$ 
11,1 milhões. Em 1995, um ano negro para a agri
cultura, a Agroceres teve prejuízos no primeiro se
mestre mas deve ter fechado o ano com um peque
no lucro - os números ainda não estão fechados -, 
o que pode ser considerado um bom resultado, dian
te das dificuldades do se1or. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - -A 
solicitação feita por V. Ex~ será atendida, nos termos 
regimentais. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

V. Exª dispõe de 20 minu1Ds para o seu pro
nunciamen1o. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e 
Srs. Senadores, a passagem do primeiro aniversário 
do mandato do Presidente Fernando Henrique Car-

doso foi marcada pela promessa, feita em discurso, 
na televisão, de que as preocupações do Governo 
se voltariam, agora, para a ãrea social. Depois de 
doze meses suportando a prioridade concedida a 
uma política cambiâl e de juros que, é bem verdade, 
segurou os índices de inflação em níveis desconhe
cidos em nosso País desde mui1o tempo, ao custo, 
no entanto, de um reflexo sério na estagnação da 
economia, com a conseqüente onda de falências, 
concordatas e desemprego; depois, como eu dizia, 
de um ano de engessamen1o das demandas sociais, 
muita gente chegou a acreditar que haveria, enfim, 
uma mudança de rumos. 

Puro engano. Como, aliâs, deClarou o jornalista 
Clóvis Rossi, em sua coluna na Folha de S. Paulo 
da última sexta-feira, comentando a entrevista con
cedida pelo Presidente à revista Esquerda 21, Fer
nando Henrique é melhor de discurso do que de 
ação. É: difícil compreender como se pode fazer um 
diagnóstico tão acertado de alguns dos principais 
problemas do País e tomar, ao mesmo tempo, como 
administrador do Estado, medidas socialmente tão 
desastrosas. Pois o que acabamos de assistir, na 
semana passada, foi a mais um desses espetâculos 
de insensibilidade, inconseqüência e desrespei1o à lei 
em que esse Governo tem se mostrado tão pródigo. 

Refiro-me ao triste episódio da proposta do Mi
nistro-Chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho, de sus
pender a concessão do reajuste dos servidores pú
blicos neste mês de janeiro, sua data-base. Para 
atender à vontade da equipe econômica de não con
ceder qualquer ajuste ao funcionalismo público, o 
Ministro chegou a afirmar, segundo a reportagem da 
jornalista Silvana de Freitas, publicada na Folha de 
S. Paulo da quarta-feira, dia 1 O de janeiro, que "não 
existe data-base do funcionalismo•. "Tradicional
mente" ousou ainda acrescentar "foi em janeiro". 

Sr. Presidente, a ninguém é permitida a alega
ção de ignorância da lei eis um velho brocardo jurí
dico. Mui1o menos, acrescento, a quem, como admi
nistrador público, não tem outra obrigação senão a 
de cumprir aquilo que a lei prescreve. Pois é exala
mente isso o que demonstrou o Chefe da Casa Civil. 
Chamou "tradição" aquilo que, de falo, é lei: especifi
camente, a lei nº- 7.706, de 21 de dezembro de 
1988, que estabelece o mês de janeiro corno "data
base das revisões dos vencimen1os, salários, soldos 
e proven1os dos servidores civis e militares da admi
nistração direta, das autarquias e das fundações pú
blicas•. 

Cabe acrescentar ainda, Srs. Senadores, que 
essa lei foi concebida para regulamentar um disposi-
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tivo constitucional, o inciso X do art 37, que estabe
lece: •a revisão geral da remuneração dos servido
res públicos, sem distinção de índices entre servido
res públicos civis e militares, far-se-ã na mesma 
data". Notem, Sr% e Srs. Senadores, que se tra1a de 
um dispositivo da Carla de 1988 considerado tão im
por1ante por nossa classe política que, ao contrãrio 
de outros tantos, que, até hoje, esperam regulamen-
1ação, recebeu a devida regulação infraconstitucio
nal apenas dois meses após a promulgação da pró
pria Constituição. 

A partir daquela da1a, seguiu-se o que o Mi
nistro Clóvis Carvalho chama de "tradição", e eu, 
humildemente, prefiro chamar "legalidade". Sem
pre no mês de janeiro, os servidores civis e milita
res vêm tendo a revisão geral de sua remlll era
ção, com os índices de reajuste ch!finidos, a cada 

· ano, por novos documentos legais. Assim foi em 
1989, pela'própria Lei n" 7.706; em 1990, pela Lei 
IJ!! 7.974, de 22 de dezembro de 1989; em 1991, 
pela Lei n" 8.162, de 9 de janeiro de 1991; em 
1992, pela Lei n" 8.390, de 30 de dezembro de 
1991; em 1993 e 1994, pela Lei nº- 8.622, de 19 de 
janeiro de 1993; finalmente, em 1995, pela Lei 113-
8.880, de 27 de maio de 1994. 

Todos esses números me conduzem ao se
guinte questionamento: neste País, em que algumas 
leis •pegam• e outras não, não terá o Ministro, em al
gum sentido, sua razão? A lei vem sendo cumprida 

· neste ponto: eis uma tradição; há outros campos nos 
quais a tradição será a de não cumpri-la. É: o que se 
pode depreender das declarações do porta-voz da 
Presidência, Sérgio Amaral, citadas na Folha de S. 
Paulo do sábado último. Respondendo à contest
ação fei1a na quinta-feira pelo Deputado Miro Teixei
ra, no plenário da Câmara dos Deputados, o porta
voz proferiu a seguinte pérola da soffstica: "É: verda
de que a Lei n" 7. 706 mantém a idéia da da1a-base 
em janeiro, mas isso não implica a obrigatoriedade 
de uma revisão salarial". 

O ilustre Depu1ado carioca, aliás, manifestou 
vontade de entrar com um mandado de segurança 
no Supremo Tribunal Federal, segundo o Correio 
Brazlliense do dia 12 do corrente. Ainda segundo o 
diário desta Capital, o Governo acena com um rea
juste, previsto no orçamento, de cerca de 11 %, cor
respondentes à inflação de janeiro a julho do ano 
passado. "E a inflação de julho a dezembro•, per
guntou, muito jus1amente, o Depu1ado, "não existe?" 
O reajuste devido, calculado sobre o ano passado 
inteiro pela assessoria do Depu1ado Miro Teixeira, 
seria de cerca de 27%. 

O Governo alega que o Regime Jurídico Único 
não prevê data-base para o reajuste dos servidores 
públicos. No en1anto, como declarou ao Coneio 
Brazlliense o Uustre Senador Josaphat Marinho, a 
lei geral não pode ânular uma lei específica. Como é 
possível que o Governo continue a ignorar esses 
princípios fundamentais do Direito? Uma vez que já 
vamos descumprir a lei, Sr% e Srs. Senadores, nada 
mais natural que descumpramos de vez a Constib.i
ção, concedendo, como sugeriu o Ministro, um rea
juste diferenciado para os servidores militares, idéia 
que, segundo a mesma reportagem, es1aria em es
tudo na área econômica e no Ministério da Adminis
tração. 

lnven1aram uma gratificação para aumentar o 
soldo dos militares e, agora, querem dar um reajuste 
diferenciado. 

Não estou pretendendo negar a situação de 
penúria a que chegou a famflia militar com os últi
mos anos de soldos extremamente baixos, mas 
ressaltando que a mesma situação é enfren1ada 
pelos servidores civis, só que sem o mesmo ltreito 
a voz nos meios de comunicação e, naturalr®nte, 
sem armas. -

Dizem os economistas do Governo que esta
mos em tempo de austeridade, de contenção de 
gastos. Isso, dizem, exige o sacriflcio de toda aso
ciedade. Até estarlamos. de acordo, se vlssemos os 
sacrifícios sendo repartidos por todos os segmentos 
sociais, o que não ocorre. Não vou falar aqui do ab
surdo socorro financeiro a bancos falidos, cujos pro
prietários saem do episódio mais ricos que nunca 
Não falarei 1ampouco das privatizações mal conduzi
das, que têm gerado muito menos receita para o Te
souro que para os especuladores de ti!Uos públicos, 
segundo números publicados pelo jomalis1a Jãrlio 
de Freitas. 

Nada. disso. Pretendo destacar um dado, colhi
do da página de informação da Receita Federal na 
Internet, disponível para qualquer cidadão inclusive 
para nós, Senadores, através do Prodasen que te
nha acesso a essa rede. no Brasil ou em qualquer 
parte do mundo. Em seguida, pretendo citar apenas 
duas notícias, publicadas pela imprensa, ironica
mente, na mesma quinzena do bate-boca sobre o 
reajuste dos servidores públicos. São notícias que 
demonstram serem os assalariados em geral, e os 
servidores públicos, em particular, os únicos sacrifi
cados pela política de austeridade do Governo. 

Segundo a Receita Federal, os gastos nacio
nais com pessoal e encargos. em 1994, de janeiro a 
outubro, mon1aram a pouco mais de R$25 bilhões; 
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em 1995, no mesmo período, a quase R$28 bilhões, 
o que corresponde a um aumento de 15%. 

Ressalto que esses dados estão na I ntemet, 
fornecidos pela Receita Federal. 

Para efeito de comparação, os encargos da dí
vida passaram de R$8 bilhões, entre janeiro e oub.J
bro de 1994, a quase R$i 1 bilhões, no período equi
valente de 1995, ou seja, um aumento de 32%. 
Esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o efeito des
sa política econõmica de juros estratosféricos: o au-
mento da dívida pública. · 

Se desdobrarmos esses dados da dívida públi
ca em suas parcelas interna e externa, estaremos 
diante de um verdadeiro escândalo e, o GUe é pior, 
nesses números que estão lã para qualquer um 
compulsar sabe-se lã o que revelariam os números 
que o Governo esconde? Se esseS' números lã se 

· encontram, de maneira clara e aberta, imaginem o 
que não esiarã lã de maneira clara e aberta! 

Segundo a tabela da Receita na Internet, aque
les R$8,2 bilhões do serviço da dívida, de janeiro a 
outubro de 94, se compunham de R$5,4 bilhões re
ferentes à dívida interna e R$2,8 bilhões referente à 
dívida externa Esses números pularam, no mesmo 
periodo de 1995, respectivamente, para R$6,3 bilhõ
es e para R$4,5 bilhões. Isso representa um aumen
to de 17% dos gastos com os encargos da dívida in
terna, acompanhado de um catastrófico aumento de 
61 o/o dos gastos com a dívida externa 

Não me venham, depois da apresentação des
ses números, alegar que os gastos com o funciona
lismo são o maior entrave ao saneamento dos gas
tos públicos. Nenhuma retórica cínica pode respon
der ao argumento dessas cifras. 

Gostaria agora de passar, Sr. Presidente, às 
notícias que mencionei hã pouco. A primeira delas 
saiu na Folha de S. Paulo, no dia 02 de janeiro des
te ano. Segundo a repórter Shirley Emerick, o Go
verno tem utilizado a arrecadação do Fundo de Am
paro ao Trabalhador FAT para ''tapar buracos nas 
contas públicas e em financiamentos•. Assim, num 
momento em que a política econõmica vem provo
cando uma onda de desemprego nas regiões mais 
industrializadas do País, o Governo descapitaliza o 
fundo criado para bancar o programa do seguro-de
semprego, usando seu dinheiro para financiar os se
tores agrícola, automotivo e naval. A dívida do Go
verno com o FAT montaria, segundo a jornalista, a 
mais de R$3 bilhões. 

A segunda reportagem tem ainda mais relevo 
para a questão central deste pronunciamento, qual 
seja, a remuneração dos servidores públicos. Trata-

se de matéria publicada no dia 03 de janeiro, na 
mesmíssima Folha de S. Paulo em que saiu aquela 
declaração desastrada do porta-voz da Presidência 
Segundo reportagem publicada no caderno "Negó
cios e Finanças•, ~os servidores públicos pagaram 
115% mais Imposto de Renda em 1995 do que no 
ano anterior, enquanto o aumento referente aos ou
tros assalariados montava a 68%. 

O Secretãrio da Receita Federal, Everardo Ma
ciel, atribuiu esse aumento da arrecadação principal
mente ao aumento concedido pelo Presidente da 
República aos cargos de Direção de Assessoramen
to Superior DAS. 

Esse foi um aumento realmente considerável e 
que gerou, na verdade, aquele aumento de 15% na 
folha de pagamento. Era justo, porque os cargos de 
t;Onfiança, nesse Governo, realmente ganhavam 
muito pouco. Mas não foi o aumento de salãrio do 
funcionalismo público como um todo, porque eles o 
justificam como se fosse o da folha geral. Na verda
de, entretanto, o aumento foi gerado, na sua maior 
parte, pelos cargos de confiança, tanto é que houve 
um considerãvel aumento na arrecadação do Impos-
to de Renda · 

Mas isso só vem demonstrar que o aumento 
dos servidores gera receita para o próprio Governo, 
seja pela via dos impostos diretos, como nesse 
caso, seja pela dos impostos indiretos, resultantes 
do consumo. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com muita ale
gria, concedo um aparte ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Ademir Andrade, não queria interromper o discurso 
de V. Ex"', mas creio que, a esta altura, jã sabemos 
qual é o ponto linear abordado. Devo ressaitar que 
V. ~faz uma análise construtiva e com a densida
de de quem levantou o problema com segurança. ao 
invés de fazer um discurso político-oposicionista Se 
a contribuição de V. Exll não for ouvida pelo Gover
no, será um equívoco cometido pela ãrea, sobretudo 
a interessada na matéria O que é de se lamentar e 
aí faço coro com V. Exi! é que se pretenda atribuir 
ao servidor público, todas as vezes em que tem uma 
mínima melhora salarial, a culpa por tudo o que 
acontece. V. Exi! destacou bem os DAS; e era preci
so que fossem reajustados, porque o pagamento era 
tão ínfimo! Mas foram os DAS que ampliaram o bolo, 
e não o pouco que se paga ao servidor público. 
Quero destacar que V. Exª fez muito bem ao citar o 
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art 37, X, da Constituição, uma vez que V. Ex~ con
tribuiu para o fato, como Constill.inte e posso dar o 
meu testemunho. Vale a pena assistir a um discurso 
de contribuição dessa natureza 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, 
nobre Senador Bernardo Cabral. Agradeço a mani-
festação de V. Ex"'. · 

Por tudo isso, Srs. Senadores, quero deixar re
gistrado meu protes!o quanto à tentativa do Governo 
de sonegar aos seus servidores o direito legal ao 
reajuste de vencimentos neste mês de janeiro. Que
ro deixar claro que compreendo que o Regime Jurí
dico Único dos Servidores Civis Lei n<' 8. 112, de 11 
de dezembro de 1990 deixa claro que a data-base 
de reajuste salarial dessa categoria não tem o senti
do que têm as datas-base de reajuste de trabalhado
res regidos pela Consolidação das l!.eis do Trabalho 
CLT. Os servidores não têm direito à negociação sa
larial ou aà dissídio colativo nessa data. Esse faro, 
porém, não lhes priva do direi!o legal ao reajuste sa
larial, tan10 mais quando a inflação, cujo controle a 
propaganda oficial alardeia, continua em nível bem 
mais elevado que a dos países do chamado Primei
ro Mundo. 

Espero que o Governo recbnsidere essa posi
ção e tome a decisão de cumprir a lei e dar aos ser
vidores públicos o reajuste salarial. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, .Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Càinpelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Casilçlo Maldaner. 

. : . . . '·'-' 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. S~adores, o que me traz hoje a esta tri
buna é a necessidade de denunciar um fato da 
maior gravidade que não vem recebEindo a devida 
atenção por parte das autoridades brasileiras. Trata
se da devastadora invasão do mercádo brasileiro 
por fósforos de péssima qualidade, iritroduzidos de 
fonna ilegal em nosso território e veixlidos aqui a 
preço vil. . · 

Para se ter uma idéia da verdadeira dimensão 
desse problema, basta saber que, em 1991 , foram 
trazidos ao Brasil, sem pagamento de tarifas, cerca 
de 362 mil pacotes com 1.200 caixinhas de fósforos. 
Estima-se que, ano passado, esse número tenha as
cendido a 1 ,5 milhão de pacotes, ou seja, o cresci
mento foi de quase 500%. 

Ainda maios preocupante foi o que se poderia 
chamar de "invasão legalizada" do mesmo produto, 
que ocorreu numa escala bem mais impressionante. 

Em 1992, foram importados 3.000 pacotes de 1.200 
caixinhas de fósforos. No ano passado, calc:Ua-se 
que as importações, oficialmente autorizadas, te
nham chegado a 770 mil pacotes. O crescimento, 
RQrtanto, foi de 256 vezes. 

Tão ou ainda mais grave do que a burla às leis 
de importação é a baixfssima qualidade do produto 
que vem tomando o nosso mercado. Na verdade, 
esses fósforos são tão runs que chegam a colocar 
em risco a saúde e a segurança dos brasileiros. -

Na página que escreve semanalmente para o 
jornal O Estado de S. Paulo e que é pt.blicada em 
outros jornais do País, o Jornalista Élio Gáspari de
nunciou o faro, em nota que recebeu um título muito 
significativo: "Bombas de bolso". 

Diz a nota que saiu na edição de 24 de dezem
bro de 1995, no "Estadão": "Hâ um produto fazendo 
estragos na vida dos consumidores. São os fósforos 
Kangaroo. Quando não se partem na hora de riscã
los, acendem-se como bombas de São João e, às 
vezes, soltam ·fagulhaS nas ro~as das vitimas". 

E continua: "São distribuídos pela empr~ D. 
Borcath, de Belo Horizorrte. Lâ a companhia in{orma 
que esses fósforos são indianos e que às vezes so
frem com a umidade durante o transporte. Avisã que 
não tem muito a fazer e sugere que as pessoas in
satisfeitas telefonem para os seus. escrit?rios". 

. E conclui:· "Não se pode garantir que.um telefo
nema para a Borcath resolva. semelhante problema 
mas pelo menos serve para desopifar o fígado". 

Eis aí~ Sr, Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, 
o resumo da situação na redação irõnica de um 
dos jornalistas mais reconhecidos do País. Em 
suma, o pobre consumidor. brasileiro não tem a 
quem recorrer para reclamar dos fósforos vindos 
do exterior. 

Ocorre, porém, que essas duas faces a im
portação ilegal e a péssima qualidade do material 
importado não são tudo. Acontece que as fâbri
cas brasileiras, que produzem material de boa 
qualidade, começam a perder terreno, o que logi
camente pode significar desemprego e fechamen
to de el11>"esas. 

Freqüentemente ouve-se falar que as empre
sas brasileiras precisam se preparar para enfrentar 
a concorrência internacional e que devem se ade
quar à modernidade a fim de ganhar competitivida
de e eficiência Mas, na questão dos fósforos, a 
verdade é que estamos enfrentando concorrência 
desleal, porque esse produto vem de países onde 
existe uma brutal exploração da mão-<le-obra. Mú
tos desses fósforos são feitos em fâbricas que em-
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pregam mão-<i!Hlbra infantil, em condições de qua
se ou plena escravidão. E nessas indústrias, como se 
sabe, as jornadas de trabalho duram entre dez e doze 
horas. 

Como podem as empresas braSileiras, que 
cumprem rigorosamente todas as obrigações legais, 
enfrentar tais adversários? 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a indús
tria nacional de fósforos, que existe hã cerca de cem 
anos, emprega hoje, diretamente, seis mil trabalha
dores e gera cerca de dois mil empregos indi retos, 
além de contribuir com o pagamento de impostos, 
contribuições e todas as obrigações fiscais e sociais. 

As fábricas brasileiras concentram-se em lrati, 
Piraí do Sul, Castro e Curitiba, no Paranã; São Cris
tovão do Sul e Curitibanos, em Santa Catarina; JlXl
diaí, em São Paulo; e São Loure~ da Mata, em 
Pernambuco. 

Uma Perllunta que inevitavelmente tem que ser 
feita é: Será que podemos colocar em risco esse 
parque industrial e esses milhares de empregos por 
causa de concorrência desleal? 

A resposta óbvia é: Nãol 
A resposta é não porque o desemprego é hoje 

o maior problema em todo o mundo, seja nas naçõ
es ricas, seja nos paises mais pobres. 

Além disso, é preciso considerar que fósforos 
são um produto que custa apenas cinqüenta centa
vos a caixa e que não pesa no orçamento de nin
guém. 

Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, a solu
ção para esse problema existe e é muito simples. 

Em contato com os seus colegas argentinos, 
os fabricantes brasileiros de fósforos souberam que 
o mesmo problema ocorreu naquele pafs e que foi 
contornado facilmente com a adoção de um sistema 
de selos. 

É imperativo, portanto, que o Brasil siga essa 
prática, que, na verdade, deveria ser implantada no 
contexto do Mercosul. Com os selos estampados 
nas caixas, ficam protegidos os fabricantes locais e 
os importadores legais. A partir de então, será mais 
fãcil para as autoridades brasileiras fazer a apreen
são do produto ilegal. 

Fica aqui o meu apelo às autoridades brasilei
ras para que se sensibilizem com o drama enfrenta
do pela indústria fosforeira A solução existe e é fãcil 
de ser adotada. O que não se pode mais é conviver 
com a invasão do mercado por um produto de baixa 
qualidade, que não paga impostos e que é fabricado 
a baixo custo pela exploração desumana de traba
lhadores em países remotos. 

Essas eram as considerações Sr. Presidente, 
que eu queria trazer nesta manhã, tendo em vista a 
exposição de motivos de vãrios fabricantes de fósfo
ros do nosso País, que estão enfrentando uma con
corrência, na verdâde, desleal. Em decorrência dis
so, verifica-se o desemprego e o conseqüente agra
vamento do problema social. A exemplo do Governo 
argentino, poderíamos solucionar esse problema 
mediante a adoção de poucas e simples providên
cias. Caso contrãrio, verificáramos aflorar uma enor
me gama de prejuízos. 

Eram essas as considerações que queria tazer 
Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião 
para uma comunicação inadiável no prazo de cinco 
minutos, nos termos do art 14, inciso VIl, do Regi
mento Interno desta Casa. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO {PMDB - PR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, fui o autor do requerimento 
que convocou o Brigadeiro Ivan Frota para depor na 
Comissão do Sivam. Incidentes, no entanto, impedi
ram que o Brigadeiro trouxesse maiores esciareci
mentos sobre esse projeto, que será objeto de anãli
se e de votação pelo Senado da República. Recebi 
ontem à tarde, pelas mãos do Professor Bautista Vi
dai, resumo do depoimento que o Brigadeiro Ivan 
Frota faria diante da Comissão. Trago para o conhe
cimento do Senado, da Imprensa e da sociedade 
brasileira as colocações do Brigadeiro Ivan Frota, 
que foi o iniciador do Projeto de Vigilância da Ama
zônia, o antigo Vigilam, que se transformou no Si
pam e que se desdobrou no Sivam. 

Dou a palavra, então, pela leitura do 
texto, ao Brigadeiro Ivan Frota: 

Entendo que esta Supercomissão tem 
hoje uma oportunidade peculiar, a de ouvir o 
contraditório sobre o rumoroso tema do Si
vam, agora partindo de pessoa que tem ori
gem na própria Aeronáutica 

Não desejo deixar qualquer dúvida, en
tretanto, de que aqui ou em qualquer outro 
lugar estarei sempre pronto a defender o 
nome da Aeronãutica, à qual servi com amor 
e dedicação durante os melhores anos da 
minha vida 

As discordâncias que surgirem e até as 
críticas que poderão ser feitas serão sempre 
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colocadas em relação às pessoas e nunca à 
Instituição. 

Minha participação no item Vigilância 
Eletrõnica da Amazônia começou em 1989. 

Preocupado em estender a essa região 
recursos aceitáveis de Controle de Tráfego 
Aéreo, fui atendido pelo Ministro Moreira 
Lima na criação do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), desdo
brando a região amazõnica nos DACTAS III, 
IV e V, com sedes respectivas nas cidades 
de Belém, Manaus e Por1o Velho. 

Com a mudança do Governo, foi ini
ciada por mim, em 1990, a primeira abor
dagem do embrião do Sistema de Vigilân
cia da Amazônia que nasceu sob o nome 
de Vigilam com as seguintes earacterísticas 
básicas: 

Objetivo: Acelerar a ocupação ordena
da da Amazônia, com o aproveitamento (~ti
mo de todo o seu potencial de riquezas, 
aténtando sempre para o fortalecimento da 
soberania nacional nessa região. 

Estratégia: Dirigir a atenção do povo 
brasileiro para a Amazônia, em todas as 
oportunidades, através do rádio, televisão, 
jornais, etc. 

Iniciar as ações de vigilância, com to-
dos os meios existentes. · 

Instalação paulatina de radares· dispo
níveis novos e reaproveitados do DACTA I. 

Início da instalação de Unidades Aé
reas especiais na Amazônia· -

Coordenar ações com os diversos Mi
nistérios pertinentes. 

Paralelamente, desenvolver projeto 
para dotação complementar de meios de 
acordo com a demanda e da experiência ad
quirida 

Critérios: 
Gerenciarnento por brasileiros. 
Aproveitamento dos meios existentes. 
Utilização. intensiva da indústria nacio-

nal, incluindo recuperação de capacitação 
perdida 

Alocação de recursos . financeiros com 
liberdade de utilização. 

Condicionamento à prática de com
pensação comercial Off-Set, e obrigato
riedade de cláusula de transferência de 
tecnologia 

Perspectiva de gastos de US$500 a 
600 milhões, em 1 o anos. 

Slvarn - Características. 
Com ol:ljetivos semelhantes ao Vigi

lam, pretendeu, entretanto, estabelecer me
tas de curto prazo ambiciosas demais. 

A necessidade de correr atrás de gran
de volume de recursos causou a abertura de 
uma fenda no próprio objetivo do projeto, 
pois que obrigou a aceitação de condições 
que inviabilizariam os critérios estabelecidos e 
vunerabllizou a própria soberania do País. 

Passou-se a dar muita ênfase a as
pectos de maior interesse externo do que 
nacional: 

Narcotráfico. 
Reservas indígenas. 
Agressão ao ecossistema. 
Introdução da atividade de sensoria

mento remoto. 
SubseqOentemente, outros critérios fo

ram também penalizados, como o abaJldono 
da indústria nacional, da obrigatoriedli!de do 
Off-Set. da transferência de tecnologia e da 
independência na utilização dos recursos 
quanto às fontes do fornecimento. 

Ao invés de primeiro implantar a filoso
fia do sistema para depois definir as neces
sidades, inverteu-se o processo. 

A sofreguidão para implantar o projeto 
colocou o "carro na frente dos bois", bem 
como, às vezes, especificando metas que 
não seriam alcançadas. 

A Amazônia Legal tem um espaço aé
reo sobrejacente a 5.000.000 K..n-. Evitar 
sua penetração por aeronaves clandestinas 
é mero exercício de ficção. Quem é profis
sional e conhece o assunto sabe que pene
tração à baixa altura (e baixa altura não são 
1.500m) só pode ser detectada com comple
ta cobertura de radares de baixa altura 

Para proteger a Amazônia seriam ne
cessários 380 radares de baixa ou 38 aero
naves AEW voando sirnultanearnente, 24 
h/dia 

Para acelerar o processo de escolha 
dos fornecedores, apelou-se para uma dis
pensa de licitação sob a alegação dos moti
vos discutfveis e até paradoxais. 

Vejam bem, a observação é minha, não do Bri
gadeiro: a dispensa de licitação não se deveu a na-
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nhuma necessidade de sigilo, mas ao desejo de 
acelerar o processo de licitação. 

Volto ao Brigadeiro Frota. 

O caso ESCA intimidade e traição: 
Problemas com o INSS. 
Acordos secretos com Raytheonllíder 

(8/jul/92 a 18/fev/93). 
Obs.: A condução do assunto Sivam, 

no seu início, foi feito muito intramuros, 
deixando a desejar quanto à transparên
cia 

Indícios fortes de superfaturamento . 
nos preços dos equipamentos. Os custos de 
intermediação nas aquisições· e . as "comis
sões" dos lobistas concorreram para essa si-
tuação. ~ 

Como se tudo isso não bastasse para 
que'stionar a validade desse contrato, ressal
ta a questão da participação majoritária e 
monopolista da empresa estrangeira na exe-
cução do Projeto. · 

Argumenta-se que não haveriam vul
nerabilidades estratégicas porque a empre
sa não teria acesso à inteligência do sistema 
e porque já se comprometera, contratual
mente a não contar para ninguém o que 
soubesse. 

Por acaso, conhecer as limitações dos 
equipamentos, os locais de sua instalação, 
os pontos cegos da cobertura radar, as 
áreas de probabilidade de ocorrência de mi
nerais preciosos não seriam dados estraté
gicos sensíveis? 

Ser o autor dos programas-fonte dos 
equipamentos computadorizados, principal
mente os de cripotécnica, por eles fabrica
dos e instalados, não implicaria vulnerabili
dade estratégica? 

O trânsito íntimo de estrangeiros, al
tamente especializados, por longos anos, 
nas regiões envolvidas com instalação e 
operação de equipamentos, também não 
constituiria vulnerabilidade estratégica? 

Conclusão: 

O Contrato Sivam-raytheon é prejudi
cial aos interesses nacionais pelos seguin
tes motivos, entre outros: 

Contrato Celebrado sem Cobertura do 
Crédito Correspondente (lei N~ 8.666, Art. 
55, lnc. V). 

Vulnerabilidade Estratégica Em Conse
qüência Da Participação Majoritária De Em
presa Estrangeira Norte-americana em cará
ter gerenci~. 

Grande despesa financeira para Aten
der mais aos interesses externos. 

Operação comercial intemacionaCde 
grande vulto sem contrapartida de off-set e 
sem cláusula de transferência de tecnologia? 

Substancial dependência externa para 
a utilização dos recursos de financiamento. 

Dispensa de licitação por motivos in
consistentes. 

Acordo secreto de cooperação da esca 
com a Raytheon e com a líder, antes da es
colha da empresa vencedora 

Superfaturamento nos preços de equi
pamentos. 

Em conseqüência, o contrato em ques
tão deverá ser denunciado e rescindido e 
elaborado urgente reestudo do texto original, 
adaptan~ aos legítimos interesses do 
País, sendo concedida urgente prioridade 
pelo Governo Federal para sua rápida imple
mentação. 

Ten-Brig-Ar(R/R) Ivan Moacyr da Frota 
Sr. Presidente, o fato de o Tenente-Brigadeiro 

ter-se excedido e radical_izado uma critica, geneJali
zando a sua visão sobre o Senado da República, 
não implica no fato de que os seus argumentos não 
tenham consistência e validade. 

Trouxe a este Plenário e distribuo hoje à im
prensa e aos Senadores os argumentos do Tenen
te-Brigadeiro Ivan Frota. 

Requeiro à Mesa que transcreva nos Anais do 
Senado Federal, como parte do meu pronunciamen
to, uma carta entregue pelo Brigadeiro ao Presidente 
da República nas vésperas da assinatura do contra
to com a Raytheon. Uma carta de Brasília, 14 de 
abril de 1995, dirigida ao Doutor Fernando Henrique 
Cardoso, Digníssimo Presidente da República, onde 
o Brigadeiro complementa seus argumentos e, com 
muita solidez, solicita ao Presidente da República 
que reconsidere o processo da Raytheon, que re
considere a proposta tecnológica e que recomece o 
processo extraordinariamente importante de vigilân
cia da Amazônia com absoluta transparência e apoio 
das empresas e da indústria nacionais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROBERTO REQUIÃO EM SEU PR(}-
NUNCIAMENTO: ·~ 



524 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

FAX Data: 18/01/96 

Número de páginas incluindo esta folha de * ,_, 
rosto: 

Para: De: 

Sen. Roberto Requião Prof. Bautista Vida! 

TelefODC: 3112401 Telefone: .. l496199. 

Fax: 3234198 Fax: 3496199 

CC: . . .. '~ 

COMENTÁRIOS: 0 Urgente CJ Para sua revisão O Responder com 
lllll!ncia 

0 Favor comentar 

CARTA ABERTA 

Brasma, 14 de abril de 1995 

Excelentíssimo Senhor, 
Doutor Fernando Henrique Cardoso 
Digníssimo Presidente da República Federativa do 
Brasil · 

Senhor Presidente, 
No desespero de um cidadão que dedicou toda 

sua vida útil (dos 18 aos 63 anos) ao integral serviço 
da Pátria, só me resta, como uma das últimas alter
nativas, dirigir-lhe esta carta aberta, a fim de, drama
ticamente, apelar para seu senso de responsabilida-

de para com o povo brasileiro, para pedir-lhe a pro
telação da assinatura do Contrato Sivam com a Em
presa Raytheon, de nacionalidade norte-americana 

Senhor Presidente - não tome essa decisão 
precipitadamente! Permita que se estude o problema 
um pouco mais. · 

Se esse contrato for assinado, estaremos ofe
recendo a um determinado país, não só, gratuita
mente, mas, o que é pior e profundamente irónico, 
pagando uma astronómica quantia (financiada em 
condições atrativas pelo país interessado), superior 
a US$1 ,3 bilhão (excluídos os juros futuros), um ins
trumento de valor estrafégico incomensurável, ambi
cionado por nações que, há muito, tentam consegui
lo pelos mais diversos caminhos. 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 525 

T ai fato, dará a esse país, acesso global a toda 
a região amazônica sul-americana para acompanha
mento eletrõnico permanente de elementos informa
tivos vitais para seu controle, tais como: circulação 
aérea formal e clandestina; movimentos terrestres 
significativos (mormente na área fronteiriça); rnonito
ração das reservas indígenas e florestais, com o 
contrai~ das atividades nõmades e das queimadas, 
respectivamente; pesquisa privilegiada do maior 
acervo de biodiversidade do planeta; e, o que é pro
fundamente mais sensível e ambicionado pelos paí
ses ricos, a identificação e exala localização do infi
nito potencial de minerais nobres e preciosos de seu 
subsolo, através de técnicas de sensoriamente re
moto, somente possíveis por sobrevõos a médias e 
baixas altHudes. 

Em suma a assinatura desse ~contrato dará a 
· um outro País uma ferramenta de ilimHadas possibili
dades para o vasculhamento amplo e indiscriminado 
dessa maravilhosa Amazônia que Deus, na sua infi
nita sabedoria, decidiu conceder-nos e que por isso 
mesmo ternos a imensa responsabilidade de preser
vá-la, bem utilizá-la e, assim, estregá-la mais desen

volvida ou, no mínimo, integral e intacta aos nossos 
descendentes. 

Quem lhe escreve, Senhor Presidente, é um ci
dadão que conhece o assunto razoavelmente bem e 
que, na realidade, deu os primeiros passos para a 
concepção de tal sistema, o qual, inicialmente, rece
beu o nome de Vigilam (Vigilância da Amazônia). Tal 
sistema tinha a estrita visão de viabilizar um cresci
mento acelerado e, ao mesmo tempo, uma adequa
da proteção da região contra sua penetração clan
destina e exploração predatória por interesses escu
ses nacionais e, principalmente, internacionais. A 
concepção original previa, ainda, uma filosofia de 
implantação gradativa, com aproveitamento exausti
vo das possibilidades nacionais (mesmo que não 
fossem as mais sofisticadas) e uma sensata aplica
ção de recursos financeiros, na sua primeira fase 
(cerca de 500 a 600 milhões de dólares em 1 o 
anos). Tal concepção não incluía, ainda, a atividade 
de sensoriamente remoto. para a pesquisa mineral 
(que hoje é o atrativo principal para os interesses in
ternacionais). 

Devo uma palavra de esclarecimento quanto 
aos meus companheiros da Aeronáutica, sobre os 
quais não tenho a menor dúvida de sua honestidade 
de propósitos, discordando, porém, do encaminha
mento que estão dando à execução desse ambicio
so projeto. 

Pelas suas imensas possibilidades técnicas, tal 
empreendimento apaixona qualquer um, em particu
lar o profissional da aviação que, na ânsia de sua 
realização, esbarra. com o grande obstáculo do le
vantamento dos recursos financeiros necessários e 
que, para obtê-los, perde o controle dos outros as
pectos supervenientes e se deixa levar pela astúcia 
e capacidade de envolvimento da máquina política e 
econõmica dos países poderosos. 

Por outro lado, imaginam sempre poder evitar 
que os prejuízos estratégicos possam ser contorna
dos através de códigos informatizados ou de proces
sos de triagem criptoelaborados que impeçam o 
acesso aos dados sensíveis ou à própria inteligência 
do sistema. Não acredito que tal possa ser alcança
do por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, pela 
grande intimidade técnica em que se desenvolverão 
os trabalhos. Em segundo, devido à imensa supe
rioridade tecnológica do outro país que, certamente, 
mercê de processos e equipamentos mais moder
nos, poderá penetrar no sistema por seus próprios 
meios, colhendo dele informações de ·que nós mes
mos não teremos conhecimento. 

Esses os nossos vitais pontos de dlscór-
dAncla! · 

AcrecfllO na pertinência da concepção básica 
do Sivam, assim corno, também, estou convencido 
da sua importância para nôs, tendo sido esse senti
mento o que me animou quando demos os primeiros 
passos para seu nascimento. Discordo, porém, da 
forma corno está sendo encaminhada sua imple
mentação que, a ser continuada, significará uma pe
rigosa 1/Unerabilidade para a soberania e a integri
dade territorial de nosso País. 

Assim sendo, o problema do Contrato Sivam 
não se resume em saber se a Raytheon ou a Esca 
são idôneas e capazes ou se houve suborno de au
toridades para obter-se a preferência de empresas 
que foram escolhidas sem licitação regulamentar ou, 
ainda, se foram dadas propinas para parlamentar fa
cilitar a aprovação do Contraio no Senado Federal 
(mormente da forma sumária corno foi feita, ao apa
gar das luzes da legislatura passada Ou, finalmen
te, se houve pressão irresistivel de lobby aplicado 
diretamente por Presidente de país interessado. 

O grande problema, repito, é a imensa 1/Unera
bilidade estratégica de que nosso País será passí
vel, se tal empreendimen!o for contratado à empresa 
estrangeira, d~ forma global e integrada, como está 
sendo, atualmente, pretendido. 
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Senhor Presidente, se sua caneta chancelar tal 
documento, estará certamente, registrando para a 
História a autoria do maior desastre político e estra
tégico da vida da sofrida e amada Nação brasileira 

Cordial e respeitosamente, - Ten. Brig. Ar 
(RIR) Ivan Frota. . 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Valmir Campefo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lau
roCampos. 

O SR. PRESIDENTE (lauro CanlJos) - Comu
nico ao nobre Senador Roberto Requião que o seu 
pedido, encaminhado à Mesa, será atendido na for
ma do Regimento. 

Sobre a mesa, ofícios que serão ridos pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador '<ralrrir Campelo. 

• São lidos os seguintes: 

OF/GABIIJN!I. 36 

Brasma, 18 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, ~ 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Dilso Sperafico e Marcelo Teixeira para 
integrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir para
cer sobre a Medida Provisória no. 1.251, de 5 de ja
neiro de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Gaddel Vieira Uma. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
prot'est:os de considemção e apreço. - Deputado Ml
chel Temer, Líder do PMDB. 

OF/GAB/IJN!I. 37 
Brasma, 18 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Gonzaga Motta e Edinho Bez para inte
grar, respectivamente na qualidade de Titular e Su
plente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer 
sobre a Medida Provisória no. 1 .250, de 5 de janeiro 
de 1996, em minha substituição e do Deputado Ged
del Vieira Uma. 

Na oportunidad& renovo a Vossa Excelência 
protestos de considemção e apreço. - Deputado Ml
chel Temer, Líder do PMDB •. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) -Os ofí-
cios lidos vão à publicação. ·= 

Sobre a mesa, projetos de lei que serãó lidos 
peio Sr. 12 Secretário em exercício, Senador'valmir 
Campelo. · 

São lidos os seguintes: . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11, DE 1996 

DispOe sobre o fornecimento gratui
to de transporte colativo urbano, em dias 
de eleições a eleitores residentes nas zo
nas urbanas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 A Justiça Eleitoral requisitará, nos trans

portes coletivos urbanos, de qualquer modalidade, 
vagas para o tmnsporte gratuito de eleitores, em 
dias de eleição. 

Parágrafo único. O Poder Executivo editará 
normas regulamentando o modo e a forma de res
sarcimento fiscal às empresas .Je transportes urba
nos coletivos, considemndo o efetivo uso do serviço 
pelo eleitor no dia da eleição. 

Arl 2!2- A Justiça Eleitoral solicitará, até cin
qüenta dias antes do pleito, dos órgãos, repartições 
ou unidades de serviços responsávr 's pela presta
ção e fiscalização dos serviços de w êflsportes coleti
vos urbanos as informações relativas à média do to
tal de passageiros transportados por dia útil, em to
das as linhas em um dia normal de operação, com
preendido no horário das 6 às 20 horas, número de 
veículos utilizados e a estimativa do custo to!al re
sultante do uso do serviço pelos eleitores. 

§ 1 º- As informações requeridas no caput deste 
artigo deverão ser utilizadas pela Justiça Beitoral 
para exigir que as empresas de transportes coletivos 
urbanos operem em condições normais no dia da 
eleição. 

§ 2!2- A Justiça Eleitml, à vista das informações 
recebidas, providenciará a confecção e distrib!.ição 
de passes, para uso exclusivo no dia das eleições, 
para que o eleitor tenha gratuidade no transporte co
letivo urbano. 

§ 32 A distribuição dos passes aos eleitores 
será feita, a partir do décimo quinto dia anterior ao 
da eleição, nos cartórios eleitorais, nas repartições 
da Justiça Eleitoral, nas escolas públicas e nas 
agências e postos dos correios, mediante controle, 
com a apresentação do título de eleitor. 

§ 4"- A Justiça Eleitoral poderá requisitar horá
rio na programação das emissoras de rádio e televi
são para divulgar a distribuição a que se refere o pa
rágrafo anterior. 

Arl 32 A indisponibilidade ou as deficiências do 
tmnsporte de que trata esta Lei não eximem o eleitor 
de votar. 

Arl 4"- Constitui crime eleitoml: 
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I - não atender, o responsável por órgão, re
partição ou unidade do serviço público, a solicitação 
de informações a que se refere o art 2º- desla Lei, 
ou prestar informação inexata que vise a elidir, total 
ou parcialmente, a prestação do serviço de que ele 
trata: 

Pena - detenção de quinze dias a seis meses 
e pagamento de 60 a 1 00 dias-multa; 

11 - obstar por qualquer forma a prestação dos 
serviços previstos no art 1g desla Lei: 

Pena- reclusão de dois a quatro anos. 
Arl 5" A Comissão Especial de Transporte e 

Alimentação de que trata o art. 14 da Lei ~ 6.091 , 
de 15 de agosto de 1974, colaborará com a Justiça 
Eleitoral na execução desta Lei. 

Arl ~ O Tribunal Superior Eleitoral expedirá 
instruções para a fiel execução des!'a lei. 

Arl 7.2. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 82. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Esta propósição amplia a legislação eleitoral, 
facultando aos eleitores que habitam as grandes ci
dades brasileiras o direito ao transporte gratuito em 
dia de eleição. 

Os eleitores que habitam a zona rural já têm o 
direito ao transporte gratuito para as mesas recepto
ras de votos que distem mais de dois quilometres, 
além de alimentação fornecida gratuitamente pela 
Justiça Eleitoral, contemplados que são peia Lei ~ 
6.091, de 15 de agosto de 1974. 

Nosso objetivo é aprimorar o sentido de liber
dade do alo de votar, evitando a influência do poder 
económico junto às comunidades carentes, desesti
mulando do poder económico junto às comunidades 
carentes, desestimulando o uso ilégal de veículos de 
transporte de eleitores não autorizados pela Justiça 
Eleitoral ou a doação de dinheiro de candidatos para 
que o eleitor possa pagar sua condução, provocan
do, desse modo, vínculos inconvenientes entre o 
candidato e o eleitor. De outro lado, o valor de uma 
passagem de õnubis urbano pode, mLitas vezes, ser 
determinante para que o eleitor não vá a sua seção 
eleitoral, aumentando, assim, o percentual de abs
tenção que é sempre indesejável para a verdade 
eleitoral. 

O transporte gratuito previsto na citada Lei ~ 
6.091/74 é custeado pelo Fundo Partidário. Na con
cepção deste projeto, inovamos quanto à fonte de 

recursos para atender seus objetivos. Optamos pelo 
ressarcimento às empresas de transportes coletivos 
urbanos, mediante a compensação fiscal na forma 
usada pelas emissoras de rádio e televisão na veicu
lação do horário eleitoral gratuito dos últimos pleitos 
eleitorais, por entendermos que esta formula é mais 
satisfatória do ponto de vista das contas públicas, 
preservando, ainda, os recursos do Fundo Partidário 
para as atividades tipicamente partidárias. 

Tivemos ainda preocupação quanto aos custos 
da proposta e o tamanho da renúncia fiscal dela de
corremte. A gratuidade generalizada em todos os 
veículos de transporte colativo de passageiros no 
dia da eleição representaria um custo estimado em 
cerca de R$ 18 milhões a ser assumido pela Justiça 
Eleitoral. Com o estabelecimento de um sistema de 
passes para o eleitor usar esse meio de transporte 
no dia da eleição haveria uma substancial redução 
daquele custo em virtude de somente os que real
mente dependem do õnibbus para votar iriam à pro
cura de seu vale transporte, com validade resrita ao 
dia da eleição, nos correios e nas repartições da 
Justiça Eleitoral do Município. 

Desse modo, esperamos que a provação de 
nosso projeto contribua para o aperfeiçoamento do 
processo eleitoral, minorando a influência do poder 
econômico e a absten~o do eleitorado ao propiciar 
aos eleitores integrantes das camadas sociais mais 
humildes, que constituem a marioria do colégio elei
toral nacional, melhores condições para exercer com 
plenitude sua cidadania 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1996. -
Senador Valmir Campelo: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2.6.091, DE 15 DE AGOSTO DE 1974 

DispOe sobre o fornecimento gratuJ,. 
to de transporte, em dias de eleição, a 
eleitores residentes nas zonas rurais, e 
dá. outras providências. 

•••••••••o.•••-••••••u•••••••••••n••••--•• .. ••••noHuoooooonoon•••••••n••• 

Arl 14. A Justiça Eleitoral instalará, trinta dias 
antes do pleito, na sede de cada Município, Comis
são Especial de Transporte e Alimentação, compos
ta de pessoas indicadas pelos Diretórios Regionais 
dos Partidos Políticos Nacionais, com a finalidade de 
colaborar na execução desta lei. · 

§ 1 g Para compor a Comissão, cada Partido in
dicará três pessoas, que não disputem cargo eletivo. 

§ 2º- é: facultado a candidato em Município de 
sua notória influência polítiica, indicar ao Diretório do 
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seu Partido, pessoa de sua confiança para integra a 
Comissão. · 

(A CÓmissAo de ConsfitiJiçljo, Justiça e 
Cidadania- DecisAo terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO.SENADO W12, DE 1996 
Altera dispositivo da Lei n2 à.661l, de 

21 de junho de 1993, que regulamenta ·o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede: 
ral, instituiu normas para llcllaçOes e 
contratos da Administração Pl)bllca e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ O art 23 da Lei n2 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido ao seguinte§ ~= 

"Art 23. .......•..................••..•................. 

§ 7º- Na compra de bens, quando com
provadamente vantajoso para a Administra
ção, será permitida a cotação de quantidade 
inferior à demandada na licitação, admitida a 
fixação de quantitativo mfnimo, com vistas 
ao melhor aproveitamento das peculiarida
des do mercado e à SIT1Jiiação da competiti
vidade, sem perda da economia de escala • 

Art 2º- Acrescente-se ao art 45 o seguinte§ ~. 
renumerando-se o atual § ~como § 60-: 

"Art. 45. . ••.•.•••.••••...••••••••••••••••••••..••••••••• 

§ ~ Na hipótese prevista no art 23, § 
7º-, serão selecionadas tantas propostas 
quantas necessárias até que se atinja a 
quantidade demandada na licitação. 

§ 62. é vedada a utilização de outros ti
. pos de licitação não prevista neste artigo. • 

Art 32. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

· · . Art ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

·A atual Lei de licitações, em seu art 15, inciso 
IV, determina que as compras, .sempre que possfvel, 
deverão ser subdivididas em tantas parcelas quan
tas· necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade. Já os§§ 1" e 22 
do· art 23, complementando o dispositivo men<:!.ona
do,. exigem licitações. distintas· para cada uma.-'des-
sas parcelas: · : 

Se o parcelamento para compra de bens 'é in
centivado, com vistas à economicamente.e ao apro
veitamento das· peculiaridades de mercado, é mais 
do que· juslificávej. permitir a cotação parcial dos 
mesmos, que concilia ·de· maneira mais satisfalória 
ambos ·os requisitos, além de aumentar a competiti-
vidade; conforme provaremos~ · · · · · 

Exceto em casot< muito específicos, que reco
mendem a fixação a priori das parcelas do bem a 
ser comprado, como prevê o§ 1~ do art 23, é sem
pre melhor. que .o·.próprio mercado determine os 
quantitativos. A permissão de cotar quantidade me
nor que a prevista na licitação possibilita a participa
ção de micras e pequenos empresários e, tarmém, 
aproveita eventuais pon~e-estoque em poder de 
fornecedores maiores. Aliás, essa medida vem de 
encontro ao disposto no inciso IX do art 170 da nos
sa Constill.ição, que manda dar tratamento favoreci
do para as empresas brasileiras de capital nacional 
de pequeno parle que, de outra maneira, ficariam 
alijadas das licitações de maior vulto. Além do mais, 
uma só licitação, ao invés de várias simultâneas ou 
consecutivas, representa importante economia pro
cessual, com maior agilidade e redução da burocra
cia e dos custos. 

Evita-se, ainda, algumas distorções que, even
tualmente, ocorrem no sistema de parcelamento. 
Por exemplo, o segundo classificado num lote (e, 
portanto, perdedor) pode ter preço melhor do que o 
primeiro colocado em outro lote, porém a Adminis
tração está impedida de contratar com aquele, o que 
não ocorre com o sistema proposto, onde a licitação 
será única e selecionadas tantas propostas quantas 
necessárias até que seja atendida a quantidade 
prentendida Evita~e. também, o direcionamento da 
licitação, que tem ocorrido através do estabeleci
mento de lotes de volume tal que apenas poucos te
nham condições de atender . 

A propósito, cabe transcrever trecho do voto do 
Tribunal de Contas da União, que fundamentou a 
Decisão n2 293/92, de 26-6-92, quando da apresen
tação, a título de colaboração, da Proposta de Ante
projeto de Lei que dispunha sobre as licitações, en
tão em processo de reformulação: 

"b) estabelecimento da obrigatoriedade 
de se admitir, nos certames onde o objeto 
em disputa for de natureza divisível (sem 
prejuízo do conjunto ou complexo), a partici
pação ampla e democrática de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade 
para prestar a totalidade do objeto, possam, 
contudo, fazê-lo com referência a itens ou 
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unidades autónomas. Aliás, é de se notar 
que, na falta de dispositivo como esse verifi.. 
car-se atualmente o acirramento de práticas 
restritivas à competitividade das licitações, 
mediante a fixação de lotes vultosos de en
comendas, serviços ou obras. Para esse for
necimento ou execução, não se admite, to
davia, candidatarem-se senão aqueles 
eventualmente habilitados para prestar a 
globalidade do objeto, mesmo nos casos em 
que dito objeto se mostre naturalmente divi
sível, segundo itens ou unidades autOnomas 
entre si( ••• )." 

Acreditamos ser a proposta bastante racional e 
lógica, em ludo coerente com a prática adotada pelo 
setor privado, conforme determina.,o art 15, inciso 
III, da Lei em pauta, por dar maior flexibilidade e agi
lidade à Administração para licitar vantajosamente, 
através da participação de um maior número de con
correntes principalmente micros e pequenos empre
sários. A ampliação do número de participantes, ao 
estimular a competitividade, certamente tomará o 
valor global da aquisição menor do que na situação 
vigente. 

Ante o exposto, contamos com o apoio dos no
bres pares para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1996. -
Senador Roberto Requilio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº- 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art :rT,Inclso XXI, da 
Constituição Federa~ Institui nonnas 
para licitações e contratos da Administra
ção Pública e dá outras providências. 

Art 23. As modalidades de licitação a que se 
referem os incisos I a III do artigo anterior serão de
terminadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 
a) convite - até Cr$1 00.000.000,00 (cem mi

lhões de cruzeiros); 
b) tomada de preços até 

Cr$1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros); 
c) concorrência acima de 

Cr$1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros). 
11 - para compras e serviços não referidos no 

inciso anterior: 

a) convi!Ei - até Cr$25.000.000,00 (vinte e cin
co milhões de cruzeiros); 

b) tomada de preços - até Cr$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de cruzeiros); 

· c) concorrência- acima de Cr$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de cruzeiros). 

§ 1 ~ As obras, serviços e compras efetuados 
pela Administração serão divididos em tantas parce
las quantas se comprovarem técnica e economica
mente viãveis, procedenc!o-se à licitação com vistas 
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 
no mercado e à ampliação da competitividade, sem 
perda da economia de escala 

§ 2º- Na, execução de obras e serviços e nas 
compras de bens parcelados, nos termos do pará
grafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas 
da obra, serviço ou compra há de corresponder lici
tação distinta, preservada a modalidade pertinente 
para a execução total do objeto em licitação. 

§ ~A concorrência é a modalidade de licitação 
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tan
to na compra ou alienação de bens imóveis, ressal
vado o disposlo no art 19, como nas concessões de 
direito real de uso e nas licitações internacionais, ad
mitindo-se, nesse último caso, observados os limites 
deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão 
ou entidade dispuser de cadastro internacional de 
fornecedores, ou o convite, quando não houver for
necedor do bem ou serviço no País. 

§ 45! Nos casos em que couber convite, a Admi
nist:ação poderá utilizar a tomada de preços e, em 
qualquer caso, a concorrência 

§ ~ É vedada a utilização da modalidade con
vite ou tomada de preços, conforme o caso, para 
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras e serviços de mesma natureza e no mes
mo locai que possam ser realizadas conjunta e con
comitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de tomada de preç ..s ou 
concorrência, respectivamente, nos termos deste ar
tigo, exceto para as parcelas de natureza específica 
que possam ser executadas por pessoas ou empre
sas de especialidade diversa daquela do executor 
da obra ou serviço. 

§ 62 As organizações industriais da Administra
ção Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 
deste artigo também para suas compras e serviços 
em geral, desde que para a aquisição de materiais 
aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou 
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fabricação de meios operacionais bélicos pertencen
tes à União. 

Ar!. 45. O julgamento das propostas será obje
tivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responc 
sável pelo convite realizá-lo em conformidade com 
os tipos de licitação, os critérios previamente estabe-. 
lecidos no ato convocatório e de acordo com os fato
res exclusivamente nele referidos, de maneira a pos
sibilitar sua atenção pelos licitantes e pelos órgãos 
daco~~ · · 

§ 12 Para os efeitos deste artigo, constituem ti
pos de licitação, exceto na modalidade concurso: 

I - a de menor preço - quando o critério de se-: 
leção da proposta mais vantajosa para a Administra
ção determinar que será vencedor. o licitante ·que 

. apresentar a proposta de acordo com as especifica-
ções do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

11 - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço; 
IV - a de maior lance ou oferta- nos casos de 

alienação de bens OU COIICCSSi!o de direili> real de uso. 
§ 2º- No caso de empate entre duas ou mais 

propostas, e após obedecido o disposto no § 2º- do 
art. 3" desta lei, a classificação se fará, obriga1oria
mente, por sorteio, em alo público, para o qual lodos 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer ou
tro processo. 

§ 3" No caso da licitação do tipo menor preço, 
entre os licitantes considerados qualificados a class'
licação se dará pela ordem crescente dos preços 
propos1os, prevalecendo, no caso de empate, exclu
sivamente o critério previsto no parágrafo anterior. 

§ 49. Para contratação de bens e serviços de in
foJ'D1ática, a Administração observará o dispos1o no 
ar!. 3" da Lei n2 8.248, de 23 de outubro de 1991, le
vando em conta os fa1ores especifiCados em seu § 
22 e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação 
técnica e preço, permitido o emprego de outro tipo 
de licitação nos casos indicados em decre1o do Po
der Executivo. 

§ 52. é vedada a utiUzação de outros tipos de li
citação não previs1os neste artigo. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania- decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Os 
proje1os serão pwlicados e remetidos à comissão 
competente, devendo ter as suas tramitações inicia
das a partir da 15 de fevereiro próximo. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Valmir C~o. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. :Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, desde a 
época do Império, os nossos idealistas já aspiravam 
pela transferência da Capital Federal para o interior 
do País. O ânimo que movia os sentimen1os daque
les patriotas era um só: a esperança de ver o País 
integrado em 1odas as suas regiões. 

Os precursores da idéia acreditavam que so
mente o adensamento populacional dos grandes 
sertões do Norte e do Centro-Oeste seriam capazes 
de garantir a segurança nacional e evitar as possí
veis invasões estrangeiras. Acreditavam também 
que o País não apenas se resguardaria das cobiças 
externas, mas que também ficaria mais rico. 

linham absoluta certeza de que o fluxo de de
senvolvimento gerado pela Capital no oeste iria per
mitir uma melhor exploração das riquezas que mo
viam o sistema econômico da época. Aquele anseio 
profético, nutrido por mais de dois séculos; enfim foi 
realizado. Com a construção de Brasília. o País 
cresceu imensamente em direção aos quatro ventos. 
O adensamento populacional almejado foi atingido e 
outras formas de aproveitamen1o do solo foram de
senvolvidas. 

O cerrado, que antes era considerado corno 
terra sem valor, hoje desponta como o maior j:Joten
cial agricultável do mundo. Há quem diga, inclusive, 
que o Brasil, no futuro que se aproxima, será a sal
vação mundial em termos de produção de alimentos. 
Isso porque as terras do cerrado brasileiro, de topo
grafia excelente e de indiscutível qualidade, serão 
capazes de garantir a produção de alimen1os neces
sária para o abastecimen1o de todo o planeta. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores. apesar 
disso, o sucesso da tão sonhada integração nacional 
depende substancialmente das comunicações rodo
viárias. 

Quanto às condições das estradas brasileiras, 
seu estado deplorável lança-nos num mundo de 
aventuras não menos perigoso do que os jogos de 
roleta russa 

As nossas estradas, ressalvadas as honrosas 
exceções, apresentam-se deterioradas e sem a mí
nima condição de dar vazão ao trânsito. 

M ui1o se discute sobre o estado de conserva
çã~ das estradas. Brasília e seu en1omo, também, 
mUlto padecem desse mal, mas um dos maiores pe
sadelos que sufoca o viajante das estradas que dão 
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acesso à Capital da República é o problema da va
zão do trânsito. 

É de dar pena, mas Brasília encontra-se limita
da na sua vocação de pólo irradiador de desenvolvi
mento em função da real falta de capacidade de es
coamento do trânsito nas. estradas que a comunicam 
com o resto do País. 

Um dos maiores problemas nesse sentido é a 
BR-060, que interliga a Capital Federal principal
mente com a região Centro-Oeste e as regiões Nor-
te e Nordeste do País. · 

O trecho dessa rodovia entre Brasília e Anápo
lis, no Estado de Goiás, estã praticamente intrafegá
vel. Automóveis de passageiros disputam o trânsito 
com ônibus e caminhões de carga pesada; A via de 
mão simples apresenta-se em pr~o estado de 
conservação e figura entre as estradas mais perigo-

. sos do País. Naquele trecho, o erriblema da morte é 
visível e estã simbolizado nas centenas e centenas 
de cruzes afixadas nas margens da rodovia em refe
rência às vidas ali encerradas. 

A maior parte do material de construção aplica
do no Distrito Federal passeia necessariamente na
quele trecho: tijolos de Anápolis, madeira do Pará, 
cereais de Goiás e Tocantins e uma infinidade de 
mercadoria de alto valor econômico e de inestimável 
relevância social. 

Sr. Presidente, convencido de que a BR-060 
representa um fator necessário para o sucesso tão 
almejado da integração do Brasil, gostaria de fazer 
um apelo expresso ao Ministro dos Transportes para 
que dê prioridade na duplicação dessa rodovia, prin
cipalmente no referido trecho entre Brasília e Anápo
lis. Somente assim conseguiremos garantir a conti
nuidade do progresso na região e ter a certeza de 
que será poupada a vida daqueles que, diutuma
mente, trafegam por aquela rodovia, contribuindo 
para a construção de um Brasil melhor. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Valmir Carrr 
pelo, o Sr. Laura Campos, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ca
sildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro 
Campos, que disporá de 20 minutos. 

O SR. LAURQ CAMPOS (PT- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -·Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cada momento 
da nossa vida parlamentar, temos que abrir mão de 
nossas prioridades e assumir na nossa pauta outras 
atividades que não aquelas programadas inicialmente. 

Nos últimos dez dias, debrucei-me na leitura de 
todos os documentos que pude reunir a respeito do 
Sivarn, desde aquelas reuniões do dia 21 de novem
bro do ano passado até as declarações de ontem do 
Brigadeiro Ivan Frota, que acabaram de ser lidas 
pelo eminente Colega, Sr. Senador Roberto Re
quião, e também a antecipação do voto podemos 
assim dizer do Ministro do Tribunal de Contas da 
União, Ministro Adhemar Ghisi . 

Mas não vou falar sobre isto hoje. Esse assun
to tão importante e tão relevante deve dar lugar a 
assuntos menos importantes neste momento crucial 
da vida brasileira. 

SOCIAL SECURI1Y REFORM 

The reform of lhe Social Security Sys
tem should not be postponed, but ii needs to 
be properly explained. People have lhe right 
to be informed. T axpayers, contributors, lhe 
insured, retirees, pensioners and public em
ployees need to know what will happen in a 
straightforward and objective way. Wllhoul 
explanations, lhe refomn will be difficult to 
understand and be accepted by society. 

A modernidade estã em marcha. Esse é um 
documento impresso apenas em inglês, a língua que 
nos comanda, pelo Ministério presidido pelo Sr. Rei
nhold Stephanes e assinado por S. Ex«. Também a 
nossa língua pátria estã sendo superada por essa 
modernização desenfreada É ilegal esse documen
to, escrito apenas em inglês e distribuído, obviamen
te, àqueles privilegiados leitores em inglês, principal
mente os norte-americanos, sobre a reforma da se
guridade social; e, em inglês, esse documento fica 
completamente inacessível àqueles a quem deveria 
se dirigir, aqueles brasileiros que um dia precisarão 
recorrer aos benefícios da seguridade social, se es
ses benetrcios ainda existirem. 

Portanto, aqui fica o meu protesto com relação 
a esse desrespeito para com a Língua Portuguesa e 
para com a nossa legislação, que ainda não decla
rou oficial o idioma inglês, apesar dos esforços en
treguistas e da abertura que cede o nosso subsolo, 
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que cede a nossa tecnologia, que sucateia as nos
sas indústrias, privilegiando até mesmo o volume de 
emprego que será criado nos Estados Unidos, 20 mil 
novos empregos, se a Raylheon continuar a operar 
no Brasil e se o contrato da Raytheon for aprovado 
noSenado. · . 

Portanto, estamos vendo a que pomo pode · 
chegar essa invasão do centro capitalista, dos ad
vanced capitalist countries, dos países capitalislas 
adiantados, em relação a nós, periféricos. 

Este é o primeiro assumo, que não é totalmen
te desimportante do meu ponto de vista e que é um 
atestado flagrante do ponto a que chegamos na sub
serviência, na subordinação, quando percebemos, 
por exemplo, que até hoje o governo francês se 
opõe e luta contra a dominação do idioma norte-
americano. ~ 

Quando me encontrava estudandO ·na l~ia, em 
1958, houve uma tentativa do governo italiano de 
proibir até mesmo a utilização de palavras inglesas, 
como em nomes de casas comerciais e de marcas. 

Aqui, é o próprio Governo que escreve e distri
bui os seus documentos apenas em inglês. 

Hã um outro assunto que hoje gostaria de 
abordar. 

Não podemos deixar de registrar o pesar que 
nos causou o falecimento, no dia 11 de janeiro, do 
grande brasileiro l:nio Silveira, que, à frente da Edi
tora Civilização Brasileira, teve atuação exemplar 
durante a ditadura instalada em 1964. Certos de que 
não serã possível, nestas poucas palavras, render 
uma homenagem à altura de tão nobre figura, incan
sãvel na batalha pela afirmação da cultura brasileira 
e na defesa intransigente da democracia, pretende
mos tão-somente manifestar nosso respeilo e lem
brar seu exemplo de luta, particularmente importante 
neste momen10 da vida política brasileira, quando as 
ideologias reacionãrias teimam em anunciar o "fim 
da história" e o neoliberalismo encontra inaudita 
aceitação, mesmo em alguns círculos polllicos de 
esquerda. 

tnio Silveira foi um intelectual que jamais se 
curvou às pressões do Estado auforitãrio ou às pro
messas sedutoras do poder. Inúmeras vezes convi
dado para concorrer a cargos elelivos, nunca acei
tou, por considerar mais importante a tarefa que ti
nha a desenvolver na esfera da cultura. Essa era 
sua vocação e sua vontade: difundir o hãbito da boa 
leitura, ampliar os horizontes da cultura brasileira e 
municiar com livros aqueles que têm o r mpeto da 

mudança, da superação da exploração e das desi
gualdades. 

~nio Silveira iniciou sua carreira editorial em 
1944, na Companhia Editora Nacional, em São Pau
lo. Ainda muito jovem, revela-se sua liderança e sua 
vocação para as disputas políticas: foi um dos fun
dadores da Câmara Brasileira do livro e presidente 
do Sindica10 Nacional dos Editores de Livros.~-

Após uma temporada de estudos de so<ilologia 
na Universidade de Columbia, ~nio Silveira 'foi en
carregado de reerguer a Editora Civilização Brasilei
ra, da qual viria a ser proprietãrio. Transfere-se, en
tão, em 1950, para o Rio de Janeiro e começa a im
primir sua marca no programa editorial. Vinculado ao 
Partido Comunista desde os anos 40, ~nio Silveira 
transforma a editora num fórum privilegiado na dis
cussão política, sem, no entanto,. permitir que sua 
vinculação parlidãria interferisse no seu compromis
so com a divulgação de uma cultura libertária e sem 
sectarismos. 

Durante o início dos anos 60, o edilor partici
pou alivamente da eferverscência politica e da mobi
lização popular pelas chamadas "reformas de base". 
Entre 1962 e 1964 ptblicou uma colação chamada 
cadernos do Povo Brasileiro, em que pequenos 
volumes - escritos por autores como Nelson Wer
neck Sodré, Barbosa li(113 Sobrinho, Álvaro Vieira 
Pinto, entre outros - chamavam a atenção para os 
mais importantes temas da vida política nacional, 
tendo como tftulos perguntas insligantes e atuais 
como: Por que os ricos não fazem greve? Como se
ria o Brasil socialista? Vamos nacionalizar a indús
tria farmacêutica? De que morre o nosso povo? Por 
que existem analfabetos no Brasil? Salãrio é causa 
de inflação? 

Veio o golpe de Estado de 1964 e, na primeira 
relação de cassados, lã estava seu nome, ao lado 
de importantes lideranças políticas e intelectuais 
brasileiras. Teve sua cidadania cassada por dez 
anos mas não se calou. Ao longo da ditadura, foi 
pres~ sete vezes e respondeu a quatro Inquéritos 
Policiais Militares por "delito de opinião" e por aten
tar contra a "segurança nacional" com a publicação 
de "obras subversivas". Cada uma de suas prisões 
produzia uma série de manifestaÇôes de diversos 
setores da sociedade, que não ace1tavam que aque
la voz fosse calada. Até mesmo Sartre tomou públi
ca sua indignação na ocasião de uma dessas prisõ
es arbitrãrias, dando a medida do reconhecimento 
internacional jã obtido por tnio Silveira no final dos 
anos sessenta. Apoiado em sua luta pela reconstru-
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ção da democracia, ~nio Silveira recusou-se a ado- ' 
lar o caminho do exffio, que muitos de nós fomos ob
rigados a trilhar naqueles anos sombrios. Felizmen
te, as ameaças de morte não se converteram em 
ação concreta, embora por duas vezes as instalaçõ
es de sua editora tenham sido alvo de atentados à 
bomba, executados por grupos extremistas. 

Apesar de toda violência, o editor seguiu em 
sua luta. Em 1965, lançou uma publicação que se 
tomou referência, objetivando a reunião de esfo.rços 
pela reconstrução da democracia no Brasil e a dis
cussão dos mais importantes temas intemacionàis. 
A Revista Civilização Brasileira, publicada de 
1965 a 1968, foi um dos periódicos de ciências hu
manas de maior tiragem da história editorial brasilei
ra, ·e chegou a ter a tiragem de 40 mil volumes, 
quando na França, na mesma época, a revista Les 
Temps Moclernes, dirigida por Sartre, não ultrapas
sava os 20 mil. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exl!. 
um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS- Tem V. Ex"- o apar
te, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador 
Laura Campos, quero congratular-me com V. Exl!. 
por ambos os pontos de seu discurso. Em primeiro 
lugar, quero louvar a sua preocupação na defesa da 
Língua Portuguesa. Hã um descaso generalizado 
em todos os setores de opinião, inclusive nas ãreas 
oficiais e nas próprias universidades. Não se cuida 
de resguardar a pureza da linguagem. Não se trata 
de verificar que hã termos próprios do vemãculo 
para múltiplas situações em torno das quais, entre
tanto, se usa palavra francesa ou inglesa notada
mente. As vezes até em situações em que a nossa 
língua tem expressão, além de correta, bela, despre
za-se para o uso do estrangeirismo. Não hã nenhum 
cuidado em tomo desse assunto e o que é pior, no
bre Senador- às vezes até se é censurado por usar 

o bom vemãculo. De outro lado, quero declarar-lhe 
plena solidariedade na manifestação de justiça que 
profere a respeito de ~nio Silveira Em verdade, ele 
não foi apenas - e V. Exll o disse bem - um editor, 
foi um defensor da cultura brasileira E não defendeu 
a cultura brasileira apenas pela divulgação do saber 
nacional, foi além, porque defendeu a liberdade da 
cultura. Pode dizer-se que sobretudo, no momento 
mais grave da política brasileira, num instante de 
obscuridade e de violência, com todos os sacrifícios, 
ele resistiu, para defender a liberdade de pensamen-

to do Brasil. Fez bem V. Ex .. em louvã-lo, com tanta 
ênfase. 

O SR. LAURO CAMPOS - Eminente Senador 
Josaphat Marinho,.as palavras de V. Exa, sempre re
vestidas de alta proficiência, sempre capazes de en
grandecer qualquer discurso que se possa pronun
ciar nesta Casa, se somam às minhas modestas pa
lavras, no elogio e na recordação desse vúto ímpar da 
nossa história cultural, que foi o editor ~nio Silveira 

V. Ex~ também, como cultor da língua portu
guesa e como patriota, sentiu e, em sua consciên
cia, reverberou as minhas palavras de protesto con
tra essa intromissão indevida e ilegítima do idioma 
do no Sam em nossa terra 

A última flor do Lãcio, desta maneira, não po
derã resistir à modernização. 

Muito obrigado, nobre Senador Josaphat Mari
nho, pela sua contnbuição. 

Concluindo. Neste periódico, ~nio publicou as 
célebres Epistolas ao Marechal, dirigidas a Gastei
lo Branco, denunciando a censura e o arbítrio que se 
instalavam, prenúncios da longa noite que se abate
ria sobre a sociedade brasileira depois de 1968. 

~nio Silveira continuou seu importanüssimo 
trabalho editorial, tornando disponíveis para o povo 
brasileiro não só obras fundamentais do pensamen
to revolucionãrio mas também clãssicos da cultura 
universal, que vãrias ouiras editoras recusavam pu
blicar, por considerar que seriam inviãveis comer
cialmente. ~nio provou que não eram e combateu 
firmemente o preconceito das classes dominantes, 
de que o povo não compreende e rejeita a boa cultu
ra "A cultura tem que deixar de ser apanãgio da eli
te brasileira", escreveu certa vez o editor. E, de fato, 
esta foi a orientação de seu programa editorial, pu
blicando autores e obras importantíssimas em volu
mes populares, de papel jornal, acessíveis aos tra
balhadores brasileiros. 

No entanto, mais grave do que as ameaças 
pessoais foram a censura, as ameaças aos pontos 
de venda - que passaram a evitar os I ivros da edilo

ra e as restrições de crédito bancãrio. A partir do Al-
5, em 1968, a Civilização Brasileira tem suas ativida
des reduzidas e chega algumas vezes à beira da fa
lência até que, vendo esgotado seu patrimOnio pes
soal, ~nio Silveira é obrigado a passar o controle 
acionãrio da edilora à DIFEL em 1982, pennanecen
do à frente de um departamento editorial até seu fa
lecimento. 

O exemplo de ~nio Silveira, de compromisso 
ético com as transformações sociais, é extremamen-
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te atual e importante. Serve como contrapon!O às 
trajeb5rias de muitos intelectuais, que podemos ob
servar em nosso dia-a-dia. Ex-socialistas, ex-es
querdistas, ex-militantes combativos e ex-guerrilhei
ros tomados apologetas da ordem e da moderação, 
que não leva a nada senão à realização individualis
ta de suas próprias carreiras. 

As inflamadas palavras de ordem se transfor
maram no discurso suave que tem como palavras
chave •consenso•, "conciliação" e "pac1o-social". O 
ilustre e saudoso mestre Florestan Fernandes jã de
nunciava, em 1985, os intelectuais que •conformam
se aos papéis da •normalização institucional", como 
cauda do movimen10 político conservador, cérebros 
do "mudancismo• e mão civil da transição lenta e se
gura". Em entrevista inédita ptblica ontem(16-11-96), 
pelo Jornal de Brasllia, questionadci"sobre sua herói
ca atuaçãq durante a ditadura, !:nio Silvei~ afirma
va: "Eu fiz porque quis. Foi um ato meu, deliberada
mente meu. Não fui cobrar nada da nação braSileira 
nem espero gratificações de nenhum tipo". 

Tenhamos orgulho do brasileiro !:nio Silveira, 
que se orgulhava do que sempre foi, fez e escre
veu. ~nio Silveira nunca disse: "esqueçam tudo o 
que escrevi". 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República edilou a Medida 
Provisória n .. 1.268, de 12 de janeiro de 1996, que 
"altera a redação de dispositivos das Leis nºs 8. 112, 
de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de juho 
de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42. e 59. do art 2º- da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
João França 

JoséBianco 
Vilson Kleinübing 

Jefferson Peres 

Valmir Campelo 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

José Alves 
Carlos Patrocínio 

PSDB 
Lúdio Coelho 

PTB 
Arlindo Porto 

PSB 
Antonio Carlos Valadares Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO (PFL PTB) 

Manoel Castro 
Maurício Najar 

~ Átila Uns 
Augusto Viveiros 

PMDB . 
Zaire Rezende 

Antonio Aureliano 

Nestor Duarle 
PSDB 

Adroaldo Streck 
PPB 

Adhemar de Barros Filho Eraldo Trindade 
PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queinfz 
BLOCO (Pl PSD PSC) -

Marquinho Chedid De Velasco ·-

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-196 designação da Comissão Mista. 
Dia 22-196 instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 prazo para recebimen10 de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 27/-1-96 prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) O 
Senhor Presidente da República edilou a Medida 
Provisória n" 1.269, de 12 de janeiro de 1996, que 
•organiza e disciplina os Sistemas de Controle Inter
no e de Planejarnento e de Orçamento do Poder 
Executivo, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42. e 59. do art 2º- da Resolução nº-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Ronaldo Cunha Lima 

GLilherme Palmeira 
Freitas Neto 

BeniVeras 

Roberto Freire 

Levy Dias 

Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda 
Marluce Pinlo 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

PSDB 

PPS 

PPB 

Teotonio Vilela Filho 

Leomar Quintanilha 
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Titulares 

José Jorge 
Ricardo Barros 

Carlos Nelson 

Snvio Torres 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO (PFL PTB) 

Arolde de Oliveira 
Júlio César 

PMDB 
José Priante 

PSDB 
Alexandre Santos 

PPB 
Benedito Guimarães Eurico Miranda 

BLOCO (PSB PMN) 
Pedro Valadares José Carlos Sabóia 

PCdoB 
Sérgio Miranda Inácio Arruda 

De acordo com a Resolução Ai' 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96 designação da Comissão Mista 
Dia 22-1-96 instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 prazo para recebimen!o de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 27-1-96 prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-6 prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) O 
Senhor Presidente da República edi!ou a Medida 
Provisória n"- 1.270, de 12 de janeiro de 1996, que 
"altera a Lei n!' 8.031, de 12 de abril de 1990, e dã 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do arl 2" da Resolução n!' 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gerson Camata 
Mauro Miranda 

João Rocha 
José Agripino 

Carlos Wilson 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PSL 

PDT 

Suplentes 

RamezTebet 
Ronaldo Cunha Lima 

Guilherme Palmeira 
JoséBianco 

Geraldo Melo 

Seba' Uão Rocha 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

~LOCO (PFL-PTB) 

José Múcio Monteiro 
Eliseu Moura 

Osório Adriano 
Benedito de Lira 

Alberto Goldman 

Luiz Carlos Hauly 

Fetter Júnior 

Augusto Carvalho 

Fernando Gabeira 

PMDB. 

Gonzaga Mota 

PSDB. 

Rommel Feijó. 

PPB 

Roberto Campos 

PPS 

Sérgio Arouca 

PV 

GUney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução n!' 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96 -designação da Comissão Mista. 

Dia 22-1-96 - nstalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista 

Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
O Senhor Presidente da República editou a Me
dida Provisória n"- 1.271, de 12 de janeiro de 
1996, que "dispõe sobre as alíquotas de contri
buição para o Plano de Seguridade Social do 
servidor público civil ativo dos Poderes da 
União, das autarquias e das fundações públicas, 
e dâ outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2" da Resolução n!' 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

Ronaldo Cunha Lima 
Fernando Bezerra 



536 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

JoséBianco 
Francelina Pereira 

Artur da Tãvola 

Marina Silva 

Emilia Fernandes 

Titulares 

PFL 

PSDB. 

PT 

PTB 

Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

Jefferson Péres 

José Eduardo Outra 

Luiz Alberto Oliveira 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL-PTB)~ 

· Jairo Carneiro 
Marilu Guimarães 

Saraiva Felipe 

Pimentel Gomes 

Nilton Baiano 

RobsonTuma 

PMDB 

Laura Carneiro 
Vic Pires Franco. 

Remi Trinta 

PSDB 

Jorge Anders. 

PPB 

Jair Bolsonaro 

PSL 

PT 

Humberto Cosia José Augusto 
De acordo com a Resolução n" 1, de 198~N. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96-designação da Comissão Misla. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Misla emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 - prazo no CongreSso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n9. 1.272, de 12 de janeiro de 1996, que 
"reduz o imposto de importação para os produtos 
que especifica e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l! e 5" do art 2"- da Resolução n" 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Misla in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

... 
Fernando Bezerra 
Gerson Camata 

Vilson KleinObing 
-João Rocha 

Pedro Piva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSD8 

PS8 

Onofre Quinan 
Gilvam Borges. 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

Beni Veras 

Antonio C. Valaciáres 

PPS _ 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL-PTB). 

José Carlos Alei uia 
Paulo Lima 

Ayres da Cunha 
Cláudio Cajado 

PMDB. 
Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

PSD8 

Mário Negromonte Antonio C. Pannunzlo. 

PPB 
Ricardo lzar Fetter Júnior. 

PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL--PSO--PSC) 

Eujácio Simões Francisco Horta 

De acordo com a Resolução nº- 1, de 19~N. 
fica eslabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Misla. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Misla. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Misla emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96-prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
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Provisória n"- 1.273, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre a instituição de crédito presumido do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, para res
sarcimento do valor do PISIPASEP e COFINS nos 
casos que especifica, e dá-outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5º- do art 2P. da Resolução nº-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: . 

Titulares 

Fernando Bezerra 
RamezTebet 

Odacir Soares 
Francelina Pereira 

Lúdio Coelho 

Lucídio Portella 

RomeuTuma 

Titulares 

SENADORES 

Suplente!; 

PMDB 

PFL 

PSDB. 

PPB 

PSL 

Mauro Miranda 
Onofre <!luinan 

Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda 

Beni Varas. 

Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Suplentes. 

Maluly Netto 
Carlos Magno 

BLOCO (PFL-PTB) 

Carlos Melles 
Alvaro Gaudêncio Neto. 

PMDB 

Paulo Rilzel · Anlbal Gomes. 

PSOB 

Nelson Otoch \ 

Pedro Valadares Raquel Capiberibe. 

PCdoB 

Aldo Rebelo Sérgio Miranda 
De acordo com a Resolução nº- 1, de 198~N. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 -prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2~96 ~prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória nº- 1.27 4, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre a base de cálculo da Conbibuição 
para o Programa de Integração Sociai-PIS, devida 
pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12. do art 
22 da Lei nº- 8.212, de 24 de julho de 1991 , e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4" e 5º- do art 2" da Resolução n" 
Hl~N. fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 

José Agripino 
JoséBianco 

Lúcio Alcântara 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PFL 

Gerson Camata 
'Flaviano Melo 

Julio Campos 
Francelina Pereira 

.PSDB. 

Pedro Piva 

PDT 
Darcy Ribeiro 

PT 

José Eduardo Outra Marina Silva 

Titulares 

João Maia 
Luiz Moreira 

Edinho Bez 

Carlos Mosconi 

BasmoVillani 

DEPUTADOS 

Suplentes· 

BLOCO (PFL- PTB) 

Arolde de Oliveira 
Antônio Ueno. 

PMDB 

Pedro Navais. 

PSDB 

FeuRosa 

PPB 

Francisco Domelles 
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PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carv:.1!ho. 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 
De acordo com a Resolução r)O. 1, de 198~N. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Gasildo.,Maldaner) -O 
. Senhor Presidente da Replblica edi1ou a Medida 
Provisória nº- 1 .275, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional- NTN, e 
sua utilização para aquisição de bens e direitos alie
nados no âmbito do Programa Nacional de Desesta
tização- PND, instituído pela Lei 00-8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as normas sobre a ma
téria constantes da Lei no- 8. 177, de 12 de março de 
1991, e da Lei nº- 8.249, de 24 de outubro de 1991, e 
altera o art. 3" da Lei no- 8.249-91". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução no-
1-8~N. fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes. 

PMDB 

José Fogaça Fernando Bezerra 
Ney Suassuna Onofre Quinan 

PFL 

Joel de Hollanda José Alves 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

PSDB. 

Teotonio Vilela Filho Geraldo Melo. 

PTB 
Arlindo Porto Emilia Fernandes. 

PSB 

An1onio Carlos Valadares Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

'Fitulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Abelardo Lupion ~ Ciro Nogueira 
Alexandre Ceran1o Jaime Fernandes. 

PMDB 

Hermes Parcianello Euler Ribeiro. 

PSDB 

LeOnidas Cristina Danilo de Castro. 

PPB 

José Telles Luis Barbosa 

PSL 

Robson Tuma 

PT 

Jaques Wagner Arlindo ChinagJa 

De acordo com a Resolução no- 1, de 198~N 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tram~ 
tação da matéria: 

D~a 19-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Ora 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade •. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da Replblica edi1ou a Medida 
P~visória no- 1.276, de 12 de janeiro de 1996, que 
"drspõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicaçoes das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 59. do art 22 da Resolução no-
1 ~N. fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilber1o Miranda 
Fernando Bezerra 

Vilson Kleinübing 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PFL. 

Nabor Júnior 
Carlos Bezerra 

Carlos Patrocínio 
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José Agripino 

Pedro Piva 

Roberto Freire 

Edison Lobão 

PSDB. 

Geraldo Melo 

PPS 

PPB 

Leomar Quintanilha Levy Dias 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Manoel Castro Átila Lins 
Osmir Lima João Mellão Neto. 

PMDB ~ 

João Almeida Mauri Sérgio. 

PSDB 
Rrmo de Castro Wilson Campos 

PPB. 

Luiz Barbosa Basmo Villani 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL- PSD - PSC) 

Pedro Canedo Luiz Buaiz 

De acordo com a Resolução nl! 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 -prazo final da Comissão Mista. 

Até 11-2-96 -prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória nl! 1.277, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre medidas complementares ao Plano 
Real e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ ~ e SSt do art 2º- da Resolução n2. 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maléria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

Fernando Bezerra 
Casildo Maldaner 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Lúcio Alcântara 

RomeuTuma 

PMDB. 

PFL 

PSDB 

PSL 

PDT 

Ney Suassuna 
Gilvam Borges 

Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

Pedro Piva 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Efraim Moraes Luiz Braga 
Betinho Rosado Corauci Sobrinho 

PMDB .. 
Eliseu Padilha Jurandyr Paixão 

PSDB. 

José Aníbal Arnaldo Madeira 

PPB 
Roberto Call1JOS Herculano Anghinetti 

BLOCO (PSB- PMN) 

Sérgio Guerra Bosco França 

PCdoB 
Aldo Rebelo ~ Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução r? 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da Replblica editou a Medida 
Provisória nl! 1.278, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dá nova redação ao § 3S! do art 52 da Lei nl! 8.931 , 

de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre amor
tização, juros e outros encargos decorrentes da ex
tinção ou dissolução de entidades da Administração 
Plblica Federal, e dá outras providências". 



540 -- ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4º- e 52 do art 2º- da ResoiLJÇão ri! 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 

José Alves 
Freitas Neto 

Pedro Piva 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PT 

Suplentes. 

Raviano Melo 
Mauro Miranda 

Bello Parga 
Joel de Hollanda 

Geraldo Melo. 
~ 

Eduardo Suplicy Lauro Campos. 

PTB 
Emília Fernandes Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes, 

BLOCO (PFL- PTB) 

Aracely de Paula 
Antonio Ueno 

Antonio do Valle 

Roberto Brant 

Carlos Airton 

Augusto Carvalho 

PMDB. 

PSDB 

Osmirüma 
Efraim Morais 

Homero Oguido. 

Luiz Carlos Hauly 

PPB. 

Adhemar de B. Filho. 

PPS 
Sérgio Arouca 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a ResoiLJÇão ri! 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96 - instalação da .COmissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República edi1ou a Medida 
Provisória ri! 1 .279, de 12 de janeiro de 1996, que 
•acresce parágrato.ao art 57 da Lei ri! 8.666, de 21 
de junho de 1993, que regulamenta o art 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para O
citação e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5l1. do art 2º- da ResoiLJÇão n2. 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
currbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
GE!fSOn Camata 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Flaviano Melo 
Gilvam Borges 

PFL 

Edison Lobão Freitas Neto 
3.Francelino Pereira Joel de Hollanda 

PSDB. 

Carlos Wilson Lúdio Coelho. 

PSB 

-~ 

Ademir Andrade Antonio C. Valadares. 

PPS 

Roberto Freire 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes. 

BLOCO (PFL- PTB) 

Heráclito Fortes Alexandre Ceranto 
César Bandeira Jaime Fernandes 

PMDB. 
Hermes Pacianello EdinhoBez 

PSDB 

AécioNeves lldemar Kussler. 

PPB 

Felipe Mendes Telmo Kirst 
PSL 

RobsonTuma 
PT 

Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
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Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 -prazei no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória nº- 1280, de 12 de janeiro de 1996, que 
"aHera a legislação referente ao Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, 
e ao Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4!! e SO. do art 2~ da Resolução nº-
1-89-CN, fica assim constituída a Cô'missão Mista in

. cumbida dE! emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilvam Borges 
Gerson Camata 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

BeniVeras 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PFI. 

PSDB 

PPB 

PSI. 

RamezTebet 
Renan Calheiros 

Edison Lobão 
João Rocha .. 

Carlos Wilson. 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Jaime Martins 
José Carlos Vieira 

Alberto Goldman 

Paulo Feijó 

Francisco Silva 

Raul Belém 
Sérgio Barcellos. 

PMDB 

Nicias Ribeiro. 

PSDB 

Feu Rosa 

PPB 

Ushitaro Kamia 

PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiro>: 

BLOCO (PL-PSD-PSC) -José Egídio Zé Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor · Presidente da República editou a Medida 
Provisória nº- 1.281, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre os fundos que especifica e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO. do arl 2º- da Resolução nº-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Humberto Lucena 
Roberto Requião 

Joel de Hollanda 
Bello Parga 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

Ney Suassuna 
Nabor Junior 

PFL 

PSDB. 

Francisco Pereira 
Freitas Neto 

José Roberto Arruda Teotonio Vilela Filho. 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeito. 

PT 

Benedita da Silva Eduardo Suplicy 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Saulo Queiro>: Raul Belém 
José Santana de Vasconcelos Mauro Fecury 

PMDB. 

Edinho Bez Barbosa Neto 
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PSDB. 

Luiz Fernando FlávioAms. 

PPB 

Roberto Balestra Fausto Martello 

BLOCO (PSB-PMN) 

Gonzaga Patriota Pedro Valadares 

PCdoB 

Inácio Arruda, Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n"-1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96.- instalação da Co.[llissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista eniitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória no. 1.282, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais, 
remunerados, de recursos das disponibilidades fi
nanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5"- do art 2" da Resolução no. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

·Titulares 

RamezTebet 
Flavio Melo 

Edison Lobão 
Freitas Neto 

SENADORES 

Suplentes 

PMDEl 

PFL 

Casildo Maldaner 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
José Agripino 

.PSDB. 

José Roberto Arruda Geraldo Melo. 

PTB 

Valmir Carnpelo Luiz Alberto Oliveira 

PSB 

Antonio Carlos Valadares Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 
• 

Roberto Fontes Adauto Pereira 
Leur Lomanto Lael Varella 

Mauri Sérgio 

Adelson Ribeiro 

Gerson Peres 

Sérgio Arouca 

PMDB 

Ubaldo Corrêa 

PSDB 
Ayrton Xeres 

PPB 

Edison Queiroz dá. Sá 

PPS 
Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (Cessão). 

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96-designação da Comissão Mista. 

Dia 22-1-96 - instalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. · 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista 

Até 11-2-96- prazo no Congr~ NacionW. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória J1!> 1.283, de 12 de janeiro de 1996, que 
"cria a Gratificação de Condição Especial de T raba
lho - GCET, para os servidores militares federais 
das Forças Armadas e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5"- do art 2" da Resolução no. 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Roberto Requião 
Ney Suassuna 

JúlioGampos 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PFL 

RamezTebet 
Fernando Bezerra 

Bello Parga 
Francelina Pereira 
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PSDB 

José Roberlo Arruda José lgnácio Ferreira 

PPS 

Roberlo Freire 

PPB. 

Esperidião Amin Epitácio Cafeteira 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB). 

Ronivon Santiago José S. de Vasconcelos 
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto 

Hélio Rosas 

Antonio Feijão 

Jair Bolsonaro 

RobsonTuma 

Pedro Wilson 

PMDEI 

AntoniO Brasil. 

PSDB 

Itamar Serpa 

PPB. 

Arnaldo Faria de Sá 

PSL 

PT 
Chico Vigilante 

De acordo com a Resolução n2 1, de 198~N. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -O 
Senhor Presidente da Replblica editou a Medida 
Provisória n2 1.284, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre os foodos que especifica e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4lt e 52 do art 22 da Resolução .,0. 
1-B~N. fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

José Fogaça 
Gilvam Borges 

BeiJo Parga 
Carlos Patrocfnio 

Coutinho Jorge 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

PMDB 

PFL 

PSDB. 

PSL 

PDT. 

Flaviano Melo 
João França 

Edison Lobão 
Júlio campos 

José Roberto Arruda 

Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Augusto Viveiros 
Carlos Alberto 

Antonio do Valle 

Antonio Kandir 

Moacyr Andrade 

Miro Teixeira 

PMDB 

PSDB. 

Luciano Pizzato 
Mauro Lopes 

Paulo Ritzel 

Femarido Torres 
PPB. 

João Ribeiro 

PDT 
Giovanni Queiroz 

BLOCO (PL- PSD- PSC). 

Luiz Buaiz Eujâcio Simões 

De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 

Até 18-1-96 - prazo para recebimento de 
emendas e· para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96 - prazo final da Comissão Misla 
Até 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 

Senhor Presidente da Replblica editou a Medida 
Provisória n2 1.285, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre a alocaçikl, em depósitos especiais, re
ll1li1BI'<Kios, de recusas das disponibilidales financei
ras do Fl.l1do de Amparo ao Trabalhador FAT". 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4'> e ~do art ~da Resolução n'> 
1-89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
curmida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

Gilber1o Miranda 
Ney Suassuna 

RomeroJucá 
3.Joel de Hollanda 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

RamezTebet 
Nabor Júnio( 

PFL 

PSDB. 

Freitas Neto 
BeiJo Parga 

Lúcio Alcântara Lúdio.Coelho 

PT 

Eduardo Suplicy Benedita da Silva 

PTB. 
Arlindo Porto Luiz Alber1D Oliveira 

Titulares 

Osmirlima 
Carlos Melles 

Sandro Mabel 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB). 

PMDB. 

PSDB 

Paulo Bomhausen 
Costa Ferreira 

Homero Oguido. 

Antonio Balhmann Cipriano Correia 

PPB 

Edson Queiroz Arnaldo Faria de Sá 
BLOCO (PSB- PMN) 

João Colaço Ricardo Her.rdio. 

PCdoB 

Agnelo Queiroz Jandira Feghali 

De acordo com a Resolução n'> 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da ma1éria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
A1é 18-1-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

A1é 27-1-96 - prazo final da Comissão Mista. 
A1é 11-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O 
Senhor Presidente' da RepCblica editou a Medida 
Provisória n'> 1.286, de 12 de janeiro de 1996, que 
"dispõe sobre as contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor PCblico- PI8-PASEP, e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4'> e 52 do art ~ da Resoii!Ção n'> 
1-89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

Titulares 

José Fogaça 
João França 

BeiJo Parga 
Júlio Campos 

Jefferson Pêras 

Ademir Andrade 

Rober1D Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 
Nabor Júnior 
Gerson Camata 

PFL 

José Agripino 
Vilson Kleinlbing 

PSDB. 

BeniVeras. 

PSB 

Antonio C. V aladares 
PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB). 

Lael Varella Antonio J. Araújo 
José Rocha Célia Mendes 

PMDB 

Olavo Calheiros 'Darcísio Perondi. 

PSDB 

Luiz Piauhylino Marconi Perillo. 

PPB 

Alcione Athayde Augusto Farias. 

PPS 

Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 
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De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 19-1-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 22-1-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 18-1-96 - pr:azo para recebimenlo de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 27-1-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 11-2-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cenrar os trabalhos. ~ 

Está encerrada a sessão •. 
(Levanta-se a sessão às 10h48min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. ODACIR SOARES, NA SESSÃO DE 
18101/96, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM JNCORREÇÕES: 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra a V. Ex~. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, pronunciarei rápidas palavras sobre 
essa matéria e levantarei um aspecto do projeto de 
iniciativa do Poder Executivo, ora em votação, que 
me parece fundamental. 

Na realidade, a emenda aqui apresentada e 
debatida recupera uma situação já deferida hoje aos 
policiais civis dos ex-territórios federais. A emenda 
do Senador Gilvam Borges e de outros senadores 
não inova a legislação, antes recupera uma omissão 
do projeto do Executivo. 

O projeto do Executivo discrimina os policiais 
civis dos ex-territórios, porque os retira da aplicação 
da legislação hoje existente. 

A Lei no. 7.548, de 5 de dezembro de 1986, em 
pleno vigor, determinou aplicar aos servi?or;s poli
ciais dos territórios federais o Decreto-Let "" 2.251 , 
de 1985, que dispõe sobre a carreira, cargos e ven
cimentos dos policiais federais. 

A bancada dos senadores, que antes repre
sentava os territórios federais, deseja apenas recu
perar um direito hoje concedido aos policiais civis 
dos ex-territórios federais. Não queremos nada além 

daquilo que a lei atual já permite; nada além do que 
a lei assegura a esses policiais civis. 

Não poderíamos estabelecer para os policiais 
civis dos ex-territóFios, por exemplo, a legislação de 
cada Estado, porque esses servidores foram admiti
dos na administração p(blica federal antes da cria
ção dos Estados. Como não havia uma legislação 
específica, a Lei no. 7.548 mandou que se aplicasse 
aos policiais civis dos ex-territórios o Decreto-L~ nº-
2.251 , de 1985, que trata exatamente da situação da 
Polícia Federal, 

Chamo a atenção dos Srs. Senadores porque 
pode parecer há alguns, que não estão devidamente 
a par da legislação aplicada aos policiais civi~ dos 
ex-territórios federais, que estamos querendo tn!ro
duzir para os mesmos algum benefício novo; como 
se quiséssemos, aqui, estabelecer extemporanea
mente um tratamento para eles que a União está 
concedendo aos policiais federais. Não queremos 
isso. Queremos apenas que esses policiais conti-

. nuem na mesma situação em que se encontram 
hoje, isto é, aplicando-lhes o Decreto-Lei nº- 2.251. 
Como a legislação que estamos hoje discutindo e 
votando vai revogar expressamente o Decreto-Lei nº-
2.251, desejamos que essa legislação continue dis
pondo também sobre os policiais civis dos e~:U:rritó
rios federais. Da mesm9 forma que os pohetaJS do 
Distrito Federal dispõem de uma legislação própria, 
no caso dos ex-territórios a legislação é o Decreto
Lei no. 2.251 que desaparecerá com a legislação 
nova Portanto, queremos chamar a atenção dos 
Srs. Senadores para essa realidade. Não queremos 
situação excepcional para os policiais civis dos ex
territórios; queremos que eles continuem a receber 
da União o mesmo tratamento que vêm recebendo 
os policiais federais desde 1986. . . . 

Devo lembrar, inclusive, que a referida let fot 
sancionada pelo então Presidente José Samey e 
teve a minha iniciativa, a do Senador Nabor Júnior, a 
do então ex-Senador Jorge Kalume, a do ex-Sena

dor Mário Maia e dos Senadores que naquela oca
sião integravam a bancadas dos Estados de Rondô
nia e do Acre. 

Repito: não queremos nada de novo para os 
policiais civis do ex-territórios federais; queremos 
apenas que eles continuem a ser tratados como fo
ram até hoje. Este projeto, já aprovado na Cãrnara 
dos Deputados, de iniciativa do Poder Executivo, é 
discriminatório; discrimina os policiais civis dos ex
territórios federais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Ata da 11a Sessão Não-Deliberativa, 
em 22 de Janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5QÍ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Bel/o Parga e Ademir Andrade 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Bel
lo Parga, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte .. 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPOBLICA 

Restituindo aulógrafos de projetas de lei san
cionado: 

N" 116, de 1996 (n" 80/96, na origem), de 18 
do corrente ano, referente ao Projelo de Lei da Câ
mara n" 124, de 1995-Complementar (n" 9/95-Com
plementar, na Casa de origem), de iniciativa" do Pre
sidente da República, que institui fonte de custeio 
para a manutenção. da Seguridade Social, na forma 
do § 4" do art 195 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências, sancionado e transformado da Lei 
Complementar n"84, de 18 de janeiro de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n" 115, de 
1996 (ri'- 79/96, na origem), de 18 do corrente, do 
Presidente da República, encaminhando, nos termos 
do§ 12 do art. 6º-da Lei 7.711, de 22 de novembro 
de 1988, o rela1ório acerca da Retribuição Adicional 
Variável - RAV, referente ao primeiro semestre de 
1995. 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu o Ofício n" 7, de 1996, de 18 do cor
rente, do Presidente da Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul (Seção Brasileira), encaminhando 
cópia da Minuta do Convênio de Cooperação Técni
ca a ser assinado entre aquela Comissão e a Caixa 
Econõmica Federal. (Diversos n2 6, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu do Presidente do Banco Central o 
Ofício n" 220, em aditamen10 ao Ofício n" S/60, de 
1995 (n" 3.035/95, na Casa de origem), propondo 
seja alterado o item 11 , deste último, referente aos 
gas10s com educação, do Município de São Paulo, 
os quais representaram R$493.559.892,00, equiva
lentes a 30,02o/o das receitas de impos10s e não o 
percentual anteriormente citado. 

A Presidência esclarece ao Plenário que esta 
matéria já foi aprovada pelo Senado na sessão de 
16 do corrente. 

O expediente será anexado ao processado do 
Proje10 de Resolução n" 132, de 1995. - -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu, da Senadora Emilia Femalldes, Re
latório da Dejegação Parlamentar sobre a viagem à 
República Popular e Democrática da Coréia, realiza
da no período de 26 de outubro a 05 de novembro 
último, a convite do Governo daquele País, formula
do na tentativa de criar càndições e canàis que pos
sam levar ao estabelecimento de relações diplomáti
cas e comerciais com o Brasil, fixando-se os inter
câmbios culturais, científicos e tecnológicos, entre 
outros. (Diversos no. 7, de 1996). 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há ora
dores inscri10s. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campe-
lo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o turismo tomou-se um fenômeno tão 
marcante no século XX que, segundo previsões fei
tas por especialistas, ele se constituirá na primeira 
atividade mundial, em termos de receita, e no maior 
empregador de mã<Kle-obra, por volta do ano 2000. 

Estas previsões se traduzem na prática por 
grandes movimentos de pessoas que se deslocam 
para realizarem seus desejos culturais e suas ne
cessidades de lazer. 

Com estas palavras, o catedrático Geraldo 
Casteili, da Universidade de Caxias do Sul, expressa 
a grande importância da atividade turística para o 
desenvolvimento regional. 
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Reconhecendo, inclusive, o.Jugar de destaque -grande fonte de emprego;' cãPãz de ·abSoiS/é( a mãcr-
que o turismo passou a ocupar nas relações interna- de-obra hoje disponível no Distrito Federal. 
cionais, o eminente professor, sem exagero, chega a Para finalizar, Sr. Presidente, afirmo com con-
afirmar que o turismo tomou-se, neste século, urna vicção e certeza: o turismo é um produto de exporta-
atividade marcante na sociedade industrial e que, ção. E como tal nãb deve ser desprezado. 
nesta atividade, se engajam milhares de pessoas de Para se ter uma idéia, a participação do turis-
todas as nações do mundo. mo no total das exportações brasileiras, a partir da 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, cons- década de 80, foi sempre superior a 7% 
ciente da importância da atividade turística no con- Com o desenvolvimento do turismo, estaremos 
texto sóciCH!COnômico de uma nação, quero alertar sobretudo gerando consideráveis efeitos sócio-econô-
as atividades públicas para o quanto o Brasil está micos entre os Esta:los e as nações e ainda fomentan-
perdendo, ao dispensar pouca atenção para este do o intercãrrbio cultural e a paz entre os povos. 
promissor segmento da economia Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Possuidor das mais belas faunas do mmdo e de O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
uma flora inclusive com grandes propriedades terapêu- a palavra ao segundo orador inscrito, Senador Ro-
ticas, o BrasB, terra de clima tropical, muito sol e privi- berto Requião. (Pausa) · · · · · · 
legiado por suas belezas nalt.rnis, poderia estar fatu- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-
rando, no mínimo, dez vezes mais com a exploração de. (Pausa) · 
dessa atividade geradora de tOO rentáveis lucros. Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 

Não é preciso fugir das imediações do Distrito (Pausa) 
Federal para constatar o quanto temos desperdiçado Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
os nossos potenciais turísticos. Arruda " 

Esta região do Planalto Cenllal, ·em que se lo- ' 
calizam várias cidades de características hislóricas, O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (f'SDI'i-DF. 
em conllaste com Brasília, exemplo de audâcia ar- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
quite!Onica, é riquíssima em cachoeiras, grutas e dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ocupo 
allações variadas. · · a tribuna nesta segunda-feira para, mais uma vez, 

Apesar disso, o Planalto Central não está rece- tocar num tema que já vem sendo discutido pelos 
bendo seu merecido valor, em termos de exploração Srs. Senadores durante este período de convocação 
turística. A região vem sendo esquecida por nossas exllaordinária: o Congresso Nacional, pelas razões 
autoridades plblicas e, com iSso, passando desper- que todos conhecemos, não pôde, como seria do 
cebída por aqueles que buscam no turismo urna fon- seu dever, concluir a aprovação do Orçamento Geral 
te de lazer e de investimento. da União até o último dia útil do ano passado. Esta-

O Distrito Federal, por si, já justifica qualquer mos, neste mês de janeiro, trabalhando, ao nível de 
excursão turística em seu terrilório. Comissão Mista de Orçamento, para que Câmara 

Entretanto, este falo não dispensa a atenção dos Deputados e Senado Federal possam discutir e 
do Governo do Distrito Federal no sentido de provo- votar o Orçamento Geral da União para o ano de 
car com urgência um entendimento com os Gover- 1996, que, independentemente da vontade nossa, já 
nos de Minas Gerais e Goiás e com os prefeitos das começou no dia 1"dejaneiro. 
cidades de Unaí, Corumbá de Goiás, Formosa, Piri- Mais uma vez, por razões que todos conhece-
nópolis, Planaltina, São Domingos e outros municí- mos, o Congresso Nacional não pôde aprovar o ar-
pios que representam a zona de influência desse çamento Geral da União no ano anterior ao da sua 
pólo turístico visando uma ação conjunta de desen- vigência. Embora o Presidente da Comissão Mista 
volvimento da atividade turística da região. de Orçamento, Senador Renan Calheiros, e seu 

Sr. Presidente, 5r1s e Srii. Senadores, 
0 

Uismo é Relator-Geral, Deputado lberê Ferreira, estejam 
envidando esforços para que se acelere a discus-

uma riqueza na:ional e por ~ 0 meu ~ deve ser são dessa matéria na Comissão Mista de Orça-
dirigido a todas as· autoridades brasHeiras. Mas, com manto, a grande realidade é que nós, parlamenta-
maior insistência, peço 00 Governo do Distrito Federal res, não conseguimos ainda encontrar alternativas 
que rê:> se descuide do turismo em nossa cida:le. que pudessem representar a média do nosso pen-

O potencial de nosso terrilório, em termos tu- sarnento. 
rísticos, se for bem explorado, poderá representar Mais grave que isso, Sr. Presidente, é que, de-
uma grande fonte de receita e, mas que isso, urna pois ·aas liçõés que foram dadas ao Congresso Na-
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cional e ao País pela CPI do Orçamento, continua
mos a trabalhar com as emendas individuais. 

Neste momento, quero sltllinhar aqui que a ban
cada do Distrito Federal - os três senadores e os oito 
deputados federais que representiun Brasília - abriu 
mão das emendas individuais e cada um teria direilo a 
vinte emendas. Portanto, abrimos mão de duzentas e 
vinte emendas individuais, para discutirmos e assinar
mos juntos apenas as dez emendas coletivas que de
vem beneficiar Brasília Qual a, vantagem disso? No 
momento em que oilo deputados federais e três sena
dores de partidos diferentes, de ideologias diferentes, 
de histórias de vida diferentes, sentam numa mesma 
mesa e diset.tem o interesse do Distrito Fédéral e da 
sua região, acima de suas eventuais divergências, é 
absolutamente claro - e o Senador Valmir Campelo, 
com a sua experiência, tem avalizadQ isso - que che-

. gamos a dez emendas que dizem mais respeito ao in
teresse de Brasília do que aquelas 220 emendas indi
viduais poderiam dizer. 

t: claro que se eu pessoalmente apresentasse 
vinte emendas individuais, provavelmente seria mais 
simpático a determinados grupos de eleitores. Toda
via, julgamos não ser racional o expediente da 
emenda individual, em primeiro lugar, porque ela 
acaba não se consagrando, acaba não virando 
obras ou investimentos do governo. 

São tantas as emendas individuais acolhidas 
no Orçamento Geral da União que, obviamente, aca
ba acontecendo que 90% delas são contingenciadas 
e não se tomam realidade, ou seja, não passam de 
um desejo, ainda que honesto do. parlamentar, de 
uma demagogia que se faz com grupos de eleitores. 
As emendas individuais ne Brasil - e este ano estão 
sendo apreciadas mais de seis mil -, mais uma vez, 
vão constar do Orçamento com valores ridiculamen
te menores do que os apresentados pelos parlamen
tares, vão ser consagradas no Orçamento que esta 
Casa vai aprovar e não vão virar realidade. Serão 
contingenciadas pelo Governo Federal, assim como 
ele tem feito com relação a essas emendas ao longo 
dos últimos vinte anos. 

Se 'COnseóuirmos juntar toda a bancada parla
mentar do Estado e estabelecermos prioridades 
para algumas poucas emendas coletivas, é obvio 
que essas emen(las coletivas para conseguirem 
aprovação unânime - o Regimento fala ém 3/4 e no 
nosso caso foi unânime - elas têm que atender aos 
interesses da região a que se destinam. E é por isso 
mesmo que, contemplando mais o interesse da re
gião e menos o interesse individual de cada parla
mentar, as emendas coletivas atendem melhor ao 
que se deseja do Orçamento Geral da União. 

Mais grave do que isso, a Comissão Mista de 
Orçamento não está dando valor às emendas coleti
vas para aquelas bancadas que não apresentaram 
emendas individuais. No caso da bancada do Distri
to Federal, por exêmplo, que deixou de apresentar 
220 emendas individuais, ao invés de ser beneficia
da pelo fato ter apresentado apenas dez emendas 
coletivas, estâ sendo prejudicada E por quê? Por
que os sub-relatores dividiram um pedaço da verba, 
corno se fosse um bolo, e esse pedaço foi destinado 
especificamente para as emendas individuais. Uma 
bancada que não elaborou emenda individual perde 
aquela verba ou aquela fatia do bolo. 

Consideramos isso, no mínimo, injusto com 
uma bancada que deu o exemplo de abrir mão das 
emendas individuais. 

Lembro que as emendas individuais ao Orça
mento, pelo menos parte das que nascem de objeti
vos questionáveis, geraram uma das páginas mais 
importantes e graves da sua história nesta Casa: a 
CPI do Orçamento. 

Pois quero dizer que continuam existindo as 
emendas individuais. 

O Sr. carlos Wilson- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. 
Exl!. com prazer. 

O Sr. carlos Wilson - Senador José Roberlo 
Arruda, V. Ex .. toca, hoje, num dos pontos mais im
portantes, ou seja, a questão da elaboração do Or
çamento no nosso País. Se existe uma indústria que 
é nociva ao interesse público é a chamada indústria 
da emenda individual. Sabemos que ela é a principal 
geradora de obras inacabadas. São emendas solici
tadas num valor muito elevado e aprovadas com um 
valor bastante reduzido. Na verdade, a emenda indi
vidual apenas inicia uma obra que, logo depois, é 
paralisada O relatório da Comissão de Obras Inaca
badas, da qual V.Ex.A tão brilhantemente participou, 
recomenda que no Orçamenlo deste ano não conste 
mais a figura da emenda individual, porque é dema
gógica, não atende ao interesse público e, o que é 
pior, expõe o Congresso Nacional, porque, ao expor 
um parlamentar, expõe a própria Instituição. Infeliz
mente, a proposta da Comissão não foi acatada na 
sua plenitude. O Deputado lberê Ferreira, relator da 
comissão, COfl1)rometeu-se conosco em dar um tra
tamento diferenciado, ou seja, não dar tanta impor
tância à chamada emenda individual. Mas, infeliz
mente, isso não tem acontecido. As informações que 
estamos recebendo é a de que continuaremos a par
ticipar dessa farsa, que é a emenda individual. A 
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bancada de Brasma, juntamente com a de Pernam
buco e as de outros Estados, deu um bom exemplo 
quando mostrou ao País que muito mais importante 
do que se apresentar uma emenda, do que o inte
resse do parlamentar, é o interesse da população, é 
o interesse colativo. Em Pernambuco, não apresen
tei emenda individual, levando em conta que seria 
recomendado pelo relator as chamadas emendas re
gionais e emendas de bancada Então, V. Exª toca 
num ponto que é da maior importância Espero que 
o alerta que V. Ex" está fazendo nesta tarde possa 
ser levado em conta pelo relator da Comissão de Or
çamento, Deputado lberê Ferreira 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço 
o aparte do eminente Senador Carlos Wilson. Inclu
sive, gostaria de lembrar que o Senado Federal 
constituiu a Comissão de Obras lnál:abadas, que foi 
presidida RQr V. Ex ... O que a Comissão de Obras 
Inacabadas concluiu e mostrou ao País? Que exis
tiam mais de 4 mil obras inacabadas no Brasil. E a 
maior razão dessas obras inacabadas é exatamente 
o instituto da emenda individual. 

Um determinado deputado ou senador apre
senta uma emenda para a construção de um hospi
tal no Município em que foi eleito. O hospital custa 
R$1 00 milhões, por exemplo, e solicita-se na emen
da apenas R$1 milhão, 1% do que custaria o hospi
tal. Por demanda política inicia-se a obra. Existe no 
Brasil, aluai mente, o alarmante número de 1.550 
obras de hospitais iniciadas e inconclusas, todas 
nascidas de emendas individuais ao Orçamento. 

Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, al
guém que escutasse ou lesse meu pronunciamento, 
na sua transcrição poderia dizer, se não fosse avisa
do, que foi um pronunciamento feito aqui no Con
gresso Nacional hã três, quatro anos. É óbvio que, 
depois da CPI do Orçamento, depois que o Con
gresso Nacional aprendeu a lição de que não se 
pode contemplar objelivos queslionãveis na elabora
ção do Orçamento Geral da União, o Congresso Na
cional teria que ter aprendido que o instituto da 
emenda individual é nocivo ao interesse nacional. 

Os senhores podem imaginar que estou fazen
do aqui uma denúncia Não; estou fazendo um aler
ta. E qual é a diferença entre o alerta e a denúncia? 
É que ainda não conheço nenhuma emenda indivi
dual ao Orçamento que tenha um objetivo questio
nável. Mas estou fazendo um alerta porque posso 
garantir - e o faço até estatisticamente - que, se o 
mesmo conjunto de emendas individuais em anos 
anteriores geraram controvertidas reações da socie
dade, se o mesmo universo de emendas individuais 

geraram mais de quatro mil obras inacabadas no 
Pafs e geraram comportamentos inadequados à vida 
parlamentar, no bojo desse universo de emendas in
dividuais podem eJislir, outra vez, interesses ques
tionáveis. 

Qual é a saída? A saída é simples: ouvir a lição 
da CPI do Orçamento, o aconselhamento da Comis
são de Obras Inacabadas do Senado, que percorreu 
este Pais inteiro para ver in loco o desastre do di
nheiro público aplicado sem dar retomo à sociedade, 
e acabar com o instituto das emendas individuais. 

O Sr. Valmir campelo- Permite-me V. Ex" um 
aparte? . 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Ouço com 
prazer V. Exª. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador, 
quero louvar V. Ex"' pelo pronunciamento que faz 
nesta tarde. Nós nos reunimos - V. Exª foi até eleito 
coordenador da bancada no que diz respeito à parte 
de Orçamento - e abdicamos de todas as emendas 
individuais, que chamaria até de emendas ~ 
qtiais, jã que são para atender a determinados<bair
ros ou cidades. Brasma, como V. Ex"' afirrnolf..com 
muita propriedade, deu um exemplo de união, incie-' 
pendentemente das cores, das siglas partidárias, e 
demonstrou para outros Estados que o Orçamento 
deve ser feito e discutido com muita seriedade, ele
gendo as prioridades d~ cada Estado, de cada co
munidade. Não adianta cada parlamentar apresentar 
vinte emendas para um Estado, por exemplo, como 
Minas Gerais, que tem mais de setecentos municí
pios, se não vão ser atendidas. O mais lógico seria a 
união de toda a bancada e a eleição de prioridades 
sobre o que é mais essencial, mais fundamental 
para cada Estado. Quero lamentar profundamente 
um fato: acompanhei daqui mesmo o trabalho da 
Comissão das Obras Inacabadas, cuja presidência 
foi exercida com muita competência pelo Senador 
Carlos Wilson e da qual V. Exª- também, nobre Se
nador Roberto Arruda, participou como membro. Se
manalmente, um tnembro da Comissão -· uma vez 
era V. Exª, outra era o próprio Presidente, outra ain
da a Senadora Emília Fernandes, o Senador Casildo 
Maldaner, o Senador Arlindo Porto - vinha ao plená
rio para dar ciência do andamento dos trabalhos 
dessa Comissão, que percorreu o Brasil todo fazen
do esse levantamento com consciência, com compe
tência, independentemente de governos, verificando 
aquilo que é importante para o nosso País. Lamen
tavelmente, constatei que, nessa primeira proposta, 
não foi absorvido aquilo que esperávamos. Aqui no 
Distrito Federal ,temos um exemplo concreto: trata-
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se da obra do metrô, que deveria ter prosseguimen
to, pois a sua paralisação, além do desgaste, está 
prejudicando a população por não proporcionar em
pregos. Lamento profundamente que o relator sete
ria! não tenha absorvido a orientação dessa Comis
são, como também lamento, nobre Senador José 
Roberto Arruda, que as emendas do relator sejam, 
muitas vezes, maiores que as de todos os parlamen
tares. A meu ver, isso é um absurdo. Louvo essa 
preocupação de V. Exª e comungo da mesma tese. 
Brasília deu o exemplo: V. Exª coordenou muito bem 
a bancada no que diz reSPeito principalmente ao Or
çamento, e tivemos um representante que entende 
de obras, um Secretário de Estado que executou vá
rias obras e que percorreu, juntamente com aquela 
Comissão, todo o Brasil, para fazer esse levanta
mento. Infelizmente, a Comissão ds.Orçamento não 

. dispensou um cuidado maior para as ponderações 
feitas pela 'Comissão de Obras Inacabadas. Para
béns a V. Exi!. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Senador Valmir Campelo. 

Concluo, Sr. Presidente, destacando três pon-
tos. 

Primeiro, é a minha esperança que a Comissão 
Mista de Orçamento possa ainda atender a conclu
são preliminar da Comissão de Obras Inacabadas, 
que demonstrou que, com poucos recursos, as cen
to e quinze maiores obras brasileiras, que estão pró
ximas de serem concluídas e que não foram questio
nadas pelo Tribunal de Contas da Uniicio, podem ser 
concluídas ainda no ano de 1996. 

O segundo ponto é que o Congresso Nacional 
precisa, com urgência, refletir sobre a possibilidade 
de acabar com as emendas individuais; do contrário, 
correremos o risco de levar o Congresso Nacional a 
cometer os mesmos erros da legislatura anterior. 

Sr. Presidente, por último, gostaria de lembrar 
aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional foi 
convocado extraordinariamente a partir do dia 08 de 
janeiro. Esta convocação extraordinária terminará no 
dia 14 de fevereiro. Independentemente da vontade 
dos parlamentares, não fomos capazes de concluir 
até o último dia do ano anterior a elaboração do Or
çamento Geral da União para este ano. Com isso, 
ternos que, pelo menos, concluir a votação final des
se Orçamento até o último dia da convocação ex
traordinária. Mais uma vez, será muito desagradável 
para o Congresso Nacional que o prazo da convoca
ção extraordinária, que se justificaria se prioritaria
mente o Orçamento Geral da União fosse discutido 
e votado, finde sem que isso ocorra 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda,.o Sr. José 8amey, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Bel/o Patga 

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra a V. Exª. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna, hoje, de forma 
muito pesarosa, para prestar urna homenagem ao 
Deputado Oswaldo Rabelo, falecido na semana pas
sada, no Estado de Pernambuco. Faço-o também 
em nome do Presidente José Samey, que não está 
presente mas fez-me esta solicitação. 

Oswaldo Rabelo era uma figura muito querida 
na política do nosso Estado e com uma grande in
fluência sobre todos nós, cujos conselhos eram 
sempre de inestimável valia para os que dele se 
acercavam. 

ourante meu curto mandato à frente do Estaâo 
de Pernambuco, recebi de Oswaldo Rabelo uma 
grande contribuição. Sua orientação foi muito impor
tante na construção da unidade do Governo, sem a 
qual dificilmente teríamos chegado a bom termo. 

Assim era Oswaldo Rabelo. Colocava sempre 
os interesses do Estado acima dos seus. E as tráâi
cionais conversas políticas que promovia em seu es
critório, às segundas-feiras, tinha sempre este objeti
vo: conspirar a favor de Pernambuco, com mtita 
bravura. 

Por tudo que ele representou para Pernambu
co, quero, Sr. Presidente, requerer a V. Ex". nos ter
mos do Regimento Interno desta Casa, a inserção 
em Ata de um voto de pesar pelo falecimento desse 
ilustre conterrâneo, desse ilustre pernambucano e 
desse grande brasileiro que foi Oswaldo Rabelo. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 

a palavra ao Senador Ademir Andrade, em permuta 
com o Senador Joel de Hollanda 

S. Exª tem a palavra por 20 minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho, neste mo
mento, à tribuna para anunciar ao Plenário desta 
Casa que estamos convocando o Ministro da Fazen
da, Pedro Malan, para nos esclarecer sobre urna sé-
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rie de questões - que, permanentemente, estão sen
do divulgadas pela imprensa nacional - que nos dei
xam extremamente estarrecidos, sem compreender 
o que estã acontecendo. Creio que seja da necessi
dade dos Senadores desta Casa, de uma maneira 
geral, entenderem o porquê de certas medidas do 
Governo Federal. · 

Em primeiro lugar, todos os jornais menciona
ram esse assunto, mas especialmente a reportagem 
da Folha de S.Paulo traz termos comparativos dos 
absurdos que estão ocorrendo neste País. No jornal 
de sábado, a Folha de S.Paulo traz uma matéria 
com o titulo "Fusão custa R$5,6 bilhões ao País. In
centivo à incorporação do Banco Nacional pressiona 
a expai')São monetária e a inflação". E aqui hã uma 
série de comparações extremamente interessantes 
que realmente precisam ser esclarecidas. 

· Diz a reportagem: . . 
"O dinheiro empregado no incentivo às 

fusões bancãrias em novembro e dezembro 
SLpera 1oda a despesa de 95 com as universi
dades federais (R$5 bilhões); é 2,5 maior do 
que a fiberação oficial em 95 para o plantio da 

. safra agrícola brasileira", estimada em R$2,2 
bilhões; "equivale a :92% do -custo anual elas 
interJ1al;j)es. hospitalares e do atendimento 
ambulalorial (R$6,045 bilhões)". 

Ou seja, o Gàvemo pagou, em 1995, R$6,1l45 · 
bilhões tom todas as intemàções ocorridas neste 
País pelo SUS. E só em novembro e dezembro, re
pito, ele gastou R$5,6 bilhões para incentivar a in
corporação do Banco Nacional. · 

Mas hã mais comparações, os recuriios gasloS 
com os bancos superam em 5,6 vezes a receita ob~· 
da' em 95 com a venda de todas as estatais fedeiaiS.: 
Todas as estatais· que o Governo brasileiro vér'ldeu 
para a iniciativa privada somaram R$1 ·bilhão e este 
mesmo Governo, em dois meses, gastou R$5,6 bi
lhões para incentivar a fusão dos bancos. Seria sufi
ciente para financiar quatro projetas do porte do Si
vam, que tem o custo estimado em R$1,4 bilhão. 

Aí, nobre Senador Eduardo S1.4)1icy, uma QU6S'. 
tão como essa não dã novela como o Sivam. ~ isso· 
que eu não consigo compreender. O assunto Sivarn 
vem rolando nesta Casa há um ano • .: manchete em 
todas as revistas, em todos os jornais. Entretanto, o 
Brasil gasta R$5,6 bilhões em dois· meses para in
centivar a fusão de bancos e isso não vira novela de 
jornal. Esse não é um assunto debatido todo dia e 
toda hora. Não é um assunto questionado e investi
gado. Serã que isso não seria mais assunto para 
uma CPI do que o próprio Sivarn? 

Mas não é só isso, Sr. Presidente. 
o Sr. Laura campos - Permite V. Exa um 

aparte? 
O SR. ADEMIR ANDRADE- Concedo o aparte 

ao nobre Senador Laura Campos, com muito prazer. 
O Sr. Lauro campos-· Essa matéria que V. 

ExB trata, eminente Senador, é, realmente, da máxi
ma importância ~ muto sintomãtico o silêncio, que 
V. ExB salienta, que conseguiram erguer em tomo de 
um problema escandaloso como esse. Esse proble
ma mostra, claramente, que o Banco Central brasi
leiro é sempre composto por ex-banqueiros, pré
banqueiros e por candidatos a banqueiros. A banco
cracia brasileira, encastelada no Banco Central des
de a sua. fundação, só se preocupa com a saúde dos 
bancos; só se preoc~a em ressuscitar bancos; só 
se preoc~a em salvar a pele dos agiotas organiza
dos deste País, usufruindo da mais elevada taxa de 
juros do. planeta e, depois, entram em falência E o 
Banco Central, que deveria prestar mais atenção na 
fiscalização que ele não faz nem em bancos._ nem 
em consórcios, nem em coisa alguma, conlinua 
como detentor de um poder igual ou superior ão do 
próP.riO Estado brasileiro. E, impunemente, c<imete 
este descalabro, um economicídiO neste País coino 
esse que v, ExB a~u de salientar: erq:Jrega R$5,6 
bilhões para salgar. a parte·podre de um banco e en
trega· a ·parte boa do Banco NaCional piaticamente 
de graça para outras instituições, repetindo. o que foi 
feito no Brasil no início dos anos 70, quando faliram 
as financeiras. Naquela ocasião, vimos o Ministro do 
Planejamento, o Ministro da Fazenda, Mário Henri
que Simonsen, dizer que havia inventado uma fór
mula que podia ser exportada O Banco Central e o 
BNDES injetavarn recursos novos, gratl.itos, para 
que uma instituição ainda não falida, como acontece 
hoje com os bancos, comprasse ·a outra institt.ição já 
falida. A situação é a mesma, a situação que levou 
os bancos à falência continua, nada foi mudado. En
tão, é evidente que a onda de falências não vai pa
rar por aí, porque nada foi mudado na estrutura ban
cária,· nada· foi mudado dentro da política monetária 
e financeira neste Pais e, portanto, as causas estão 
presentes e vão continuar a atuar, provocando um 
incremento no País dos incrementos, no País das 'lli
tórias. Um incremento também não apenas da taxa 
de desemprego e de outras taxas sociais perversa$, 
mas também o da taxa de falência desses bancos 
que estão afogados em sua própria banha e que re-

. passam para o exterior grande parte de seu patrimO
nio, sem que o Banco Central também tome pi'OI1i
dência a respeito disso. Meus parabéns, Senador, 
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pela oportunidade e pela importância do assun1o 
que V. Exª está abordando. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Exª. 

Queria ressaltar outros pontos. Li outra reporta
gem em que o Presidente Fernando Henrique Car
doso, quando esteve em Petrópolis; apelava aas 
banqueiros nacionais para que reduzissem os juros. 
Ora, eu também gostaria de ter um esclarecimen1o 
de um pedido como esse. Talvez o Ministro da Fa
zenda possa fazê-lo aqui, no plenário. 

Sempre entendi que quem tem determinadas 
taxas de juros neste País tem sido o Banco Central. 
Tem sido o próprio Governo que tem usado, como 
um instrumento para conduzir o processo econômi
co, baixar ou reduzir os juros no ,í3rasiL Ora, não 

_ compreendo como o Presidente faz um apelo deste, 
nesta reportagem: "Fernando Henrique Cardoso diZ 
que juros dependem do Banco". Sua Excelência fez 
esse apelo quando, no dia anterior, o Banco Central 
vendeu títulos com resgate marcado para 31 de ja
neiro; portan1o, títulos vendidos aos banqueiros com 
resgate com menos de 20 dias, aceitando taxas de 
juros de 3,58%. Se o cidadão comum vai ao banco 
aplicar em CDB, ou num fundo de investimen1o qual
quer, ele não consegue mais do que 2%. O Governo 
vende seus títulos a banqueiros nacionais para rece
ber com 21 dias de prazo - já que isso foi feiro no dia 
09. No dia 31 , o Banco Central terá que honrar esse 
CO!T1'romisso, com juros de 3,58%. Quer dizer que o 
Banco Central estimula a venda dos seus títulos aos 
banqueiros nacionais e o Presidente da República, 
publicamente, pede aos banqueiros :;: redução dos 
juros. Não é possível compreender uma situação 
como esta. Precisamos de mais explicações. 

Sr. Presidente, fala-se mi.Mto na redução da df
vida, que se está trabalhando para reduzi-la, que es
tão vendendo as empresas estatais, entregando-as 
ao setor privado, principalmente ao setor multinacio
nal, para diminuir as dívidas, para que o Governo te
nha mais condições de agüentar as dificuldades. 

Mas -vejam bem.- falava-se mui1o que a dívida 
externa brasileira havia chegado a US$1 00 bilhões. 
Pois bem, está aqui a: reportagem da Folha de S. 
Paulo, de agosto do ano passado: 

"A dívida extema'do País já alcança US$151 ,7 
bilhões. Conta de bé!OCOS e empresas cresceu 
115,6%, de 89, por cauSa dos juros altos." 

Então, não é possível ficarmos escutando essa 
lenga-lenga de que não se tem dinheiro para pagar 
o aumento do fu11cionário público, de que o Tesouro 
teve um déficit de US$4 bilhões, no ano de 1995, e, 

ao mesmo tempo,_ sabel1l)OS. que o Governo emitiu 
moeda no valor de Ã$5,6 bilhõeS' para incéntívar a 
fusão de bancos, especialmente o Proer. 

Dessa forma. Sr. Presidente, é preciso trazer 
esclarecimentos, porque acredito que o Governo es
teja bem intencionado. Acredi1o que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso é um homem sério, ho
nes1o, um homem que tem uma história, uma vida 
de luta; um homem que veio da esquerda, um soció
logo. Acredito sinceramente em Sua Excelência o 
Senhor Presidente. Então, é preciso esclarecer o 
porquê dessas decisões. Será porque não tem força 
política? Será porque as elites nacionais, os ban
queiros nacionais, têm aqui no Congresso Nacional 
a maioria de Parlamentares, Senadores e Deputa
dos Federais, para defender seus interesses e, as
sim, o Presidente Fernando Henrique, mesmo po
dendo ter boa intenção, não consiga concretizá-la, 
porque não tem força política para isso? Será que 
essas coisas não precisam ser do conhecimento e 
do domínio público? Será que o .Presidente da Re
pública, ao invés de ficar acuado pcir um Congresso 
Nacional, que defende os interesses das elites não 
podendo fazer as coisas para o povo, digamos 'as
sim, não poderia abrir-se dire1o com a população e 
colocar as coisas de maneira clara e franca? Será 
que Sua Excelência tem que viver todo o tempo pre
so, amarrado, com med?? Fora disso, não consigo 
ci>mpreender fatos como esses, que são noticiados. 

Por isso- tomamos a iniciativa de convocar, 
para prestar esclarecimentos neste Senado Federal, 
o Sr. Ministro da FaZenda, Pedro Malan, já que é 
muito difícil trazer o próprio Presidente da República 
Queremos que ele nos explique, que nos convença 
do porquê de coisas. q1-1e consideramos extrema
mente absurdas e inaceitáveis. Queremos que ve
nha com boa-fé, com vontade de .que sejamos con
vencidos de que tudo está sendo feito da maneira 
correta. 

A princípio parece-nos um verdadeiro absurdo, 
porque alegam que não têm recursos para o funcio
nalismo público, o que chegaria- com esse aumento 
de 21 ,6%, que seria a correção da inliação de 1995 -
a um aumento da folha de pagamento, segundo os 
dados do Tesouro, em R$1 O bilhões. Ora, o Gover
no não tem esses R$10 bilhões para, ao longo de 
todo o ano, atender à necessidade de reajuste do 
funcionário público, mas, em dois meses, gas1ou 
R$5,6 bilhões incentivando a fusão de bancos. 
Quanto ele gastará de agora para frente? E a ques
tão do Banespa, em que o Governo financiou R$7 ,5 
bilhões ao Governo do Estado de São Paulo para 
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que ele atenuasse sua dívida para com o Banco de 
São Paulo? E, além de tudo, comprou bens que, de 
certa fonna, já eram da União, levando aí mais 
R$7 ,5 bilhões em troca de benS; que nada trarão de 
novo ou de melhor para a socieQade brasileira 

O Governo Federal assume com o Governo de 
São Paulo uma dfvida de U$15 bilhões para manter 
funcionando o Banespa E os investimentos para a so
ciedade brasileira? E a reforma agrária? E a questão 
dos índios? E a questão da saúde? Está-se tentando 
criar um novo imposto para bancar a saúde, uma saú
de que está mui1o mais caminhando para fortalecer o 
se1or privado do que para fortalecer o se1or p(illico. 
Precisamos de respostas a essas questões. E a única 
maneira de as termos será aqti falando para nós, sen
do questionado por nós, fazendo-nos cornpi'eender e 
quem sabe até nos convencendo, o Ministro da Fazen-

. da, Pedro Malan. Por isso, deixoaqti este meu reque
rimento, esperando que ele tenha a aprovação dos de
mais Senadores desta Casa 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Ademir An
drade, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com muita satis
fação, Senador Edl.iardo Supliéy. 

O Sr. Eduardo Suplícy- Apoiando a inicia~· 
de. V. E#, Creio que cabe de fa10 ao Ministro da Fa
zenda ~er os esclarecimentos, pois, quando da sua. 
vinda para a medida provisória sobre o Proer, naP. !t-· 
nha os elemen1os ainda suficientes; disse na ocasião 
que, logo que .os tivesse, poderia aqui trazíHos, ~ 
que pudéssemos ter uma noção mais clara de Ql:l8nlo· 
corresponderiam, em termos de ~ di~enciando 
a liberação de recursos em forma de caixa para as ins.,
tituições financeiras, tais cõmo· o Banco Econõmico, o 
Banco Nacional, o Banorte da liberação para as insti
tuições estafais como o Banespa; o Banerj e assim por 
diante. É fatl que os boletins do Banco Central, de no
vembro e dezerrbro, salientam que os recl.ISOS desti-. 
nados pelo Banco Central para as instituições dentro 
do Proer corresponderam a R$4,2 bilhões e R$2,2 bi
lhões respectivamente, somando, portanto, R$6,4 bi
lhões na forma de caixa 

Seria importante que o Ministro da Fazenda 
pudesse nos dar uma estimativa do iiTIJÍacto desses 
valores sobre o Tesouro. Na semana passada, o 
Presidente Fl;)manoo Henrique CardOso salientava · 
que, depois de pagos os salários, ·as aposentado
rias, as obrigações normais do Govemõ, que arreca
da R$7 bilhões por mês, R$800 milhões vão para a 
saúde e sobram R$400 milhões para o Governo rea
lizar um tipo de política com alguma alternativa Ora, 
para um Governo que tem R$400 milhões mensal-

mente e disposição para fazer politica escolhendo 
prioridades, de repente, gastar R$4,2 bilhões num 
mês e R$2,2 bilhões no outro representa uma quan
tia extraordinária e merece, de fato, o esclarecimen
to em profundidadtl, sobretudo se compararmos o 
Proer com os programas na áreas que o próprio Go
verno denomina "sob a coordenação da Comunida
de Solidária". 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. Ex", 
Senador Eduardo Suplicy. A divergência de dados 
leva-nos à necessidade dessas informações, porque o 
que a Folha publica é que o Banco Central emprestou 
aos bancos R$5,6 bilhões nos dois meses. 

O Líder do Governo nesta Casa assumiu um 
compromisso conosco de trazer aqui também o Mi
nistro José Serra para discutir, ainda durante o pe
ríodo da convocação extraordinária, a questão da 
privatização da empresa Vale do Rio Doce. Vejam 
bem V. Exªs, há duas empresas contratadas para 
avaliar a Vale do Rio Doce, mas se faz uma avalia
ção antecipada em tomo de U$12 bilhões. 

Quando se vê o Governo gastar a cada:. dois 
meses praticamente metade desse dinheiro pàfa in
centivar a fusão ae bancos, aumentar a dividajnter
na pCillica em mais de U$2 bilhões; quando se0 vê o 
Governo incentivar o aumen1o de juros e vender títu
los do Banco Central com prazo de vinte e um dias a 
juros ~e 3,58%; há ·qué se perguntar: por que, então, 
vamos vender a Companhia Vale do Rio Doce? 

O que faremos com o dinheiro da venda da 
Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa lucrativa. 
qué, sendo do Estado, encontra-se mais ligada aos in
teresSes do desenvolvimento da comunidade? 

Como já disse aqui, ela 3\ua no Pará como se 
tosse um éstado inÇependente dentro daquele Estado, 
pois tem um território intocável, no qual ninguém entra 
sem autorização, ninguém entra sem ser revistado. 

Este Senado Federal deu à Companhia Vale 
do Rio Doce 400 mil hectares de terra há cerca de 
12 anos. HOje, a Vale do Rio Doce detém 1 milhão 
167 mil hectares de terra no Estado do Pará Ela ad
ministra três reservas florestais em convênio com o 
lbama e grilou as outras áreas, unindo todo esse 
arco numa área imensa de 1 milhão e 167 mil hecta
res de terra; território intocável, território no qual nin
guém entra, terri1ório que ninguém vê, território no 
qual ninguém manda, isso porque é do Estado. 

Temos conseguido algum benefício em termos 
de desenvolvimento regional, ou seja, alguns investi
mentos para ajudar prefeituras, o governo do Esta
do, e investimentos para programas de i~nlilt.o à 
cuttura. No entanto, temos conseguido quase que à 
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força alguns recursos da Vale do Rio Doce para o 
desenvolvimento da nossa região. Imaginem no 
caso de ser ela privatizada. E privatizada para quê? 
Para se jogar o dinheiro na mão de multinacionais, 
na mão de banqueiros? 

Essas questões precisam ser devidamente co
locadas aqui no Senado Federal. Espero que os Srs. 
Senadores possam me ajudar na aprovação deste 
requerimento. Espero támbém que o Líder do Go
verno traga o Ministro José Serra para uma conver
sa conosco, a fim de que S. Exª fale, ainda no perío
do da convocação extraordinária, sobre a privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU DISCUR- · 
SO: .. 

O presidente FHC em solenidade no Palácio Rio Negro 

FHC DIZ QUE JURO 
DEPENDE DOS BANCOS 

Silvana de Freilas 

Enviada especial a Petrópolis 

Presidente pede mais produtividade 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso co

brou dos bancos que façam um esforço de produtivi
dade e disse ontem que a queda nas taxas de juros 
depende dessas instituições. 

As taxas de juros já começaram a cair. Cairão, 
espero. E par<f cair é preciso não só que o governo 
faça o que está começando a fazer, mas que os ban
cos tamb(!m acompanhem a queda, afirmou FHC. 

O apelo do Presidente Fernando Henrique Car
doso foi feito um dia depois de o Banco Central reali
zar um leilão de títulos públicos que forçou o aumen
to das taxas de juros. 

A 17h da L.itima quinta-feira, o BC vendeU bluos 
com resgate marcado para o próximo dia 31 de janeiro 
aceitando juros de 3,58",.1,. As taxas das aplicações em 
ovemight para esse mês estavam em 3,4%. 

Com esse leilão do BC, essas taxas fecharam 
ontem, em média, no patamar de 3,57%. 

FHC também defendeu mais solidez nos finan
ciamentos de longo prazo e fez uma avaliação posi
tiva sobre o desempenho da economia nesse ano. 
Previu aumento da taxa de poupança e do PIB (Pro
duto Interno Bruto). 

É preciso que haja um esforço de produtivida
de aí e que se pense também na diferenciação das 
taxas de financiamento de tal maneira que o finan-

ciamento de longo prazo, que sustenta o crescimen
to da indústria, seja mais sólido. 

O presidente deu essas declarações a empre
sários fluminenses, durante visita a Petrópolis (a 66 
qlilômetros da cidaêle do Rio de Janeiro). 

Ele participou da entrega do milésimo certifica
do de qualidade IS0-9000 e de prêmio a dez empre
sas concedido pela Fundação Getúlio Vargas e Ar
jan (Federação das Indústrias do .Rio de Janeiro). 

O milésimo certificado IS0-9000 foi entregue 
simbolicamente à empresa Siemens, que foi a pri
meira a receber o título no Brasil. O nome da milési
ma empresa que teve o reconhecimento de padrão 
internacional de qualidade não foi divulgado. Depois 
da entrega, FHC almoçou com a diretoria da Firjam. 

Mais cobranças 

FHC também cobrou dos empresários que fa
çam invetimentos sociais. Ele disse ser fundamental 
em uma sociedade modema não pensar que, no iso" 
lamento dos muros das fábricas, seja possível resol
ver todas as questões, enquanto nas ruras as _ques
tões estão em situação de quase calamidade. 

O presidente referiu-se ao acordo do governo 
com as centrais sindicais sobre a reforma da Previ
dência - feito à margem dos partidos políticos -
como exemplo de uma nova mentalidade e disse 
que esse acordo comprovou haver espfrito de nego
ciação no governo, sindicatos e Congresso. · 

Ele reafirmou que a reforma da Previdência 
(mudança no sistema de aposentadorias) vai permi
tir a criação de fundos de capitalização mais está
veis. Segundo ele, essa será a única maneira de ter
mos fundos mais estáveis e de longo prazo para fi
nanciar o crescimento da economia brasileira. 

FUSÃO CUSTA US$ 5,6 BILHÕES AO PA[S 

Incentivo à incorporação do Banco Nacional 
pressiona a expansão monetária e a inflação. 

QUE REPRESEN,TA O GASTO COM AS FUSÕES 

O ánheiro empregado no • equivale a 92% do custo 
incentivo às fusões bancá- anual das internações hospi" 
rias em novembro e dezem- talares e do atenámento arn
bro supera toda a despesa bulatorial (R$ 6,045 bilhões) 
de 95 com as universidades 
federais (R$5 bilhões) • supera em 5.6 vezes a re-

ceita obtida em 95 com a 
é 2.5 vezes maior que a li- venda de estatais federais 
beração oficial em 95 para o (R$1 bilhão) 
plantio da próxima safra 
agriccla (R$2.2 bilhões) • seria suficiente para finan

ciar quatro projetes do porte 
do Sivarn IUS$1 4 bilhãol 
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Gustavo Patu 
Da Sucursal de Brasília 

Em apenas dois meses de vigência, o progra
ma oficial de incentivos às fusões e incorporações 
de bancos cus1ou aos cofres do Banco Central 
R$5.6 bilhões, gas1os no 'financiamen1o da União en
tre o Banco Nacional e Unibanco. 

Esse é o lotai dos empréstimos subsidiados 
fei1os pelo BC para financiar fusões e incorporações 
bancãrias em novembro e dezembro, segundo da
dos divulgados ontem pelo próprio banco. 

Não se sabe quanto desse dinheiro re1omará, 
mas é certo que pelo menos R$2 bilhões enterrados 
no Banco Nacional - cuja parte boa foi absolvida 
pelo Unibanco- não voltam mais. 

Contrariando acordo feito com-o Senado, o BC 
ainda não divulgou ofiCialmente nenhum relatório de
talhando qoem recebeu e em que condições foram 
feitos os empréstimos do programa de fusões. 

Na equipe econõmica, porém confirma-se em 
reserva que os R$4,2 bilhões gastos em novembro 
se referem à operação Nacional - Unibanco e serão 
pagos com títulos podres - de difícil recebimeto -
cujo valor de mercado não supera R$2 bilhões. 

Ontem, o presidente do BC Gustavo Loyola, 
confirmou por meio de sua assessoria que o R$ 1 ,4 
bilhão gas1o com fusões em dezembro também foi 
direcionado a empréstimos complementares ao Na
cional. 

Criado em novembro, o programa de incentivo 
às fusões e bancárias prevê ainda abatimento no 
lmpos1o de Renda para quem COITlJrBf .um banco 
quebrado. Essa perda para os cofres públicos só 
será conhecida ao longo deste ano ou em 97. 

Déficit público 

A explicação para o governo ter podido gastar 
tan1o em tão pouco tempo com o programa de fusõ
es enquanto áreas como saúde e educação mendi
gam recursos está na origem do dinheiro. 

Não se tratam de recursos orçamentários, obti
dos pela arrecadação de impos1os e cujo gas1o tem 
que ser aprovado previamente pelo Congresso. O 
programa de fusõés é feito com emissão de moeda 
pelo BC. 

Por isso, seu impac1o sobre as contas públicas 
demora a ser captado. As perdas com os emprésti
mos subsidiados afetarão o balanço semestral do 
BC, que é depois incorporado aos resultados do Te
souro Nacional. 

Assim, o agravamento do déficit público tam
bém apontados pelos dados de ontem não traz ain-

da os efeitos das fusões bancãrias. Segundo o BC, 
as contas públicas acumularam um rombo de R$ 
26.504 bilhões. 

A partir dess~ números, o governo federal não 
poderá mais afirmar que Estados e municípios res
pondem por quase a totalidade do déficit; as contas 
federais têm um desequilíbrio de R$ 7.072 bilhões, 
ou 26,6% do total - quatro meses antes, esse per
centual não chegava a 4%. 

Estados e municípios respondem por R$ 
15.035 bilhões do buraco total (56,7%), e as estatais 
federais e estaduais, R$4,397 bilhões (16,5%). 

Volume ele moeda 

Se ainda não afetaram as contas federais, os 
incentivos às fusões provocaram grande aumento na 
quantidade de dinheiro em circulação na economia
o que, assim como o déficit público, pressiona a in
flação para cima. 

Em dezembro, como é tradicional, esse volume 
teve grande crescimen1o. Sal1ou de R$15.559 bilhõ
es para R$21 ,681 bilhões. Além do R$1 ,4 bilhão li
berado para financiar fusões, contribuíram para ~sse 
aumento R$614 milhões de socorro finan~ro a 
bancos e R$913 milhões de déficit do Tesouro. 

O restante da expansão monetária pode ser 
explicado pelo recebimento do décimo-terceiro salá
rio e pelas compras de Natal. 

BC PÁRA DE DIVULGAR 
VALOR DOS DÉBITOS 

Da Reportagem Local 

Nunca foi fácil saber o valor exalo da dívida ex
tema brasileira. Agora, entretanto, ficou pior. 

Na década de 80 e até o ano passado, o Ban
co Central costumava plblicar o boletim trimestral 
Brasil Programa Econõmico. 

Alvo de críticas por ser uma plblicação cifrada 
é sempre atrasada, o Brasil Programa Econômico 
era a única referência oficial possível sobre dívida 
externa. Era comum ver cópias de plblicação nas 
mesas ele banqueiros em Nova Iorque, Tóquio ~São 
Paulo. 

Quando a Folha buscava dados para esta re
portagem plblicada hoje em Finanças, descobriu 
que o BC deixou de publicar o Brasil Programa Eco
nómico. O curioso foi a razão. 

A publicação de um boletim consolidando os 
dados da economia brasileira e da dívida externa 
era uma exigência dos banqueiros externos e do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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O governo cumpriu à risca Como o país rene
gociou sua dMda e não fez um novo a6ordo com o 
FMI, a exigência deixou de existir. O BC não teve 
dúvidas: interrompeu a publicação do Brasil Progra
ma Económico. 

Para se obter dados sobre dívida externa, qual
quer brasileiro ou estrangeiro hoje depende da boa 
vontade do Banco Central. 

Os números aparecem, esparsamente, no bo
letim que o BC publica com notícias gerais. Também 
é possível inferir os valores da dívida lendo os resul
tados das despesas do país, divulgados mensal
mente pelo Tesauro NacionaL 

Em fevereiro deste ano, quando o México en
trou em crise e ficou sem caixa, o BC resolveu divul
gar o valor da dívida. 

Em fevereiro, o único valor cenhecido era de 
· oito meses atrás, de junho de 94. O Banco Central 

então divulgou o valor de dezembro do ano passa
do. 

Desde então, não se sabe qual foi a evolução 
exata da dívida brasileira. A Folha buscou números 
em documentos oficiais e estimou conservadora
mente a dívida atual em US$151 , 7 bilhões. 

Vários banqueiros que acompanham o assunto 
de perto estimam que o valor de hoje é, pelo menos, 
US$155 bilhões. 

Uma das maiores discussões em pauta nos or
ganismos internacionais de crédito é a falta de nú
meros confiáveis sobre as economias do Terceiro 
Mundo. 

No caso do México, a surpresa do ocorrido 
deu-se, em parte, por causa da falta de informações. 
O Banco Mundial pressiona todos os seus associa
dos - inclusive o Brasil - a divulgar com· maior regu
laridade e precisão as suas contas. 

A Folha procurou o diretor de Assuntos Inter
nacionais do BC, Gustavo Franco, durante todos os 
dias da semana passada para que ele comentasse o 
aumento da dívida externa Suas secretárias anota
ram os recados, mas Franco não respondeu aos te
lefonemas. 

História 

Mas não é de hoje que as autoridades brasilei
ras tratam com descaso os números das contas ex
temas do país. Durante o governo de Fernando Coi
lar de Mello (90-92) houve uma sucessão de fatos 
embaraçosos para o país. 

Numa reunião com banqueiros, um negociador 
da dívida brasileira foi indagado sobre o valor exato 
dos débitos do país. Tirou do bolso um guardanapo 
de papel e leu, em voz alta, os números ali anota-

dos. Era o valor mais atualizado que dispunha da dí-
vida --

Em outra ocasião, ainda durante o governo 
Collor, um representante dos bancos credores aler
tou funcionários dÕBC sobre incorreções nos núme
ros brasileiros. 

Um funcionário do BC insistia com o credor 
que o valor era correto. Até que o estrangeiro disse: 
Não só está errado como o Brasil paga duas vezes a 
mesma despesa e isso custa quase US$1 00 milhões 
por ano ao país. 

Apavorados, os funcionários do BC concluíram 
que havia mesmo o erro. E disseram: Imagine se o 
lbrahim sabe disso. 

lbrahin, no caso, era lbrahim Eris, o então pre
sidente do Banco Central. O erro acabou corrigido. 
Mas nunca foi noticiado na época 

(Fernando Rodrigues) 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eiello Parga)- V. Ex'! tem 
a palavra por cinco minutos. 

.O $R. ROBE13TO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do. ora
dor.) - Sr. Presidente, o objetivo desta intervenção é 
trazer ao conhecimento do Senado da República um 
editorial do jornal O Estado de S.Paulo de sábado 
passado, intitulado "Dois pesos e duas medidas dos 
EUA". 

O jornal O Estado de S.Paulo analisa um jul
gamento, que está prestes a ocorrer, por parte da 
Organização Mundial do Comércio, provavelmente 
dando acolhida a uma queixa do Brasil e da Vene
zuela, referindo-se à proibição de venda de gasolina 
brasileira em território norte-americano. 

Os Estados Unidos não esperaram se
quer o anúncio da sentença final do organis
mo de solução de disputas da OMC, que 
deve se pronunciar formalmente no dia 29. 
Mickey Kantor, o principal assessor de co
mércio do presidente Bill Clinton, foi rápido 
em ressalvar que "a decisão do grupo de juí
zes da OMC ou a do seu conselho de apela
ções não tem força diante das leis america-
nas", ... 

Sr. Presidente, estamos prestes a votar no Se
nado da Replblica a Lei de Patentes, que interioriza 
na legislação brasileira todos os interesses america
nos no que diz respeito ao comportamento do Brasil 
em relação à ciência e à tecnologia 
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Patentes de modelos e patentes biológicas são 
contempladas numa lei q~ ®re a. economia brasi"
leira de forma absoluta. E o único argumen1D que 
ouvimos até agora é o dos Estados Unidos amea
çando o Brasil com retaliação, caso a lei não venha 
a ser aprovada. Aprovada para quê? 

Dizem que teremos· um fórum da Organização 
Mundial do Comércio para levar nossas pendências. 
O respeito que os grandes países têm por esse fó
rum está demonstrado na reação de Mickey Kan1Dr, 
representante comercial dos Estados Unidos, e de 
parlamentares norte-americanos que deixaram públi
ca e claramente a opinião de que os Estados Unidos 
não se submetem a decisões que não atendam a 
seus interesses. · 

Pretendo fazer chegar às mãos de todos os 
Senadores que não tiveram a oportYnidade de ler o 

. Estadao de sâbado este editorial. E solicito à Presi
dência sua' transcrição na íntegra nos Anais da 
Casa, e, para isso, o farei chegar à Mesa. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROBERTO REQUIÃO EM SEU DISCUR
SO: 

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS DOS EUA 

A reação do governo americano ao primeiro pa
recer da Organizaçllo Ml.lldial do Comércio sobre uma 
pendência interra:ional não é o que se pode chamar 
de um bom começo para esse organismo criado há 
pouco mais de um ano com 1oda a pompa e cii"CU1S
tância Por ironia do destino, o procedimento de liqui
dação de pendências comerciais da OMC veio a ser 
testado numa ãJSpUta envolvendo um dos líderes e en
tusiastas da fórmula da nova ordem interra:ional apli
cada ao comércio, os Estados Unidos. O teste se ror
nau mais interessante quando o painel de jurados de
cidiu contra os interesses americanos. 

O organismo aceitou a queixa do Brasil e da 
Venezuela contra prática protecionista do governo 
americano na importação de gasolina Os EUA pare
cem estar usando dois pesos e duas medidas ao jul
gar a emissão de poluentes das gasolinas importa
das e da nacional, sendo: menos rigorosos com esta 
última A argumentação .'~mericana em defesa da 
melhoria ambiental se revéstiu de um caráter de so
berania nacional e condll7ju a discussão da primazia 
da lei do país sobre decisões internacionais. 

Os Estados Unidos não esperam sequer o 
anúncio da sentença final do organismo de solução 
de disputas da OMC, que deve se pronunciar formal
mente no dia 29. Mickey Kanror, o principal assessor 

de comércio do presid~ BiiLÇHnt:\)n, .. 1DJ. rápidp~~m 
ressalvar que a decisão do grupo-clã jl.lízes da OMC 
ou a do seu conselho de apelaçõ_es não tem força 
diante das leis americanas, sem se perguntar para 
que então foi criadâ a Organização, já que necessa
riamente estará sempre desagradando a alguma das 
partes. Ora, antes de uma disputa como essa che
gar ao painel da OMC, é de se esperar que lodos os 
argumentos estejam sobre a mesa. O painel não 
surpreende com uma evidência nova Apenas julga 
Se os países membros da OMC não se dispuserem 
a obedecer suas determinações e colocarem o pró
prio juizo acima do jurado internacional, então volta
mos aos tempos anteriores a 1945 e não há por que 
perder tempo com lindas palavras. 

Mesmo em termos prálicos, a atitude america
na não parece de lodo inteligente. Os EUA têm tido 
um papel importante em resistir à entrada da Chian 
na OMC por suspeitar- não sem razão - de que os 
chineses não estão pron1Ds para seguir as diretrizes 
impostas pelo organismo. t óbvio que o interesse 
mais primário de vender mais e comprar menos;llão 
condiz com uma postura altruísta. Depois ::das 
exaustivas negociações que levaram do Acord~&
ral de Tarifas e Comércio (Gatt) a OMC, no enteinto, 
é um pouco tarde para manter a reflexão nesse n r
vel. Para se chegar aonde se chegou, esperava-se 
que os 114 signalários da OMC tivessem compreen
dendo as vantagens da igualdade de condições e do 
respeito à instância internacional por eles criada 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - V. Exª- tem 
a palavra, para uma comunicação. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma breve comunicação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 
chegar à Mesa um requerimento de pesar pelo fale
cimenro do Sr. Lourenço Cherhab, um alto funcioná
rio do Ministério das Comunicações, professor uni
versitário, das melhores figuras da radiodifusão do 
Brasil. Sem dúvida é uma perda mt.ito grande para o 
nosso País e para o Ministério das Comunicações. 

TIVe a honra de trabalhar com ele quando Minis
tro, e Lourenço Cherhab era, sem dúvida uma das fi
guras melhores do Ministério, no caráter e na compe
tência. Talvez hoje não estivesse na posição de desta
que que merecia, mas isso não importava em virtude 
do seu saber e da sua alta credibilidade no seror. 

Daí por que entendo que o Senado deve mani
festar, não só à Universidade de Brasília, como tam
bém à sua jamília e ao próprio Ministério das Comu-
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nicações, o pesar desta Casa e cjo povo brasileiro 
pelo falecimento de tão ilustre figura 

Muito obrigado. .. . 
O SR. PRESIDENTE (Bellq Parga) - A Mesa 

aguarda o requerimento de V. Exª: 
O SR. PRESIDENTE (Belld Parga) - Concedo 

a pai avra ao honorável representante do Mato Gros
so do Sul, Senador Ramez Tebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do .orador.) - Sr. 
Presidente Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje esta 
tribuna, apÓs regressar do meu Estado, onde ma~ti
ve encontro com algumas entidades de classe, pnn
cipalmente com representantes da Associação Co
mercial do Estado do Mato Grosso do Sul e com lí-
deres de classes produtoras. · 

Confesso que voltei vivament~ impressionado 
com o quadro que vi, que senti e que está se acen-

. tuando no seio da sociedade brasileira Esses dois 
meses - janeiro e fevereiro - talvez possamos deno
miná-los de "os meses do choro", do choro sentido, 
do choro válido. São meses de agonia para a maio
ria da população brasileira porque a nossa popula
ção tem uma sobrecarga maior daquilo que já lhe 
pesa sobre os ombros: a carga tributária Somando
se a isso, são os meses em que, na maioria esma
gadora dos municípios brasileiros, é o instante do 
pagamento dos impostos municipais, do IPVA e do 
IPTU, corno tarrDém das mstriculas escolares dos fi
lhos. E corno elas estão caras, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, principalmente para aqueles que ne
cessitam das escolas particulares. Em escolas ~ll'
lares ou pü:Jiicas, os pais têm que adquirir o material 
escolar. Além de tudo isso a população ainda ouve o 
anúncio de outros impostos corno o da· Contribuição 
Provisória de Movimentação Rnanceira 

Tudo isso me traz à tribuna para repetir o que 
todos sabem, que temos, realmente, uma carga tri
butária das mais caras do mundo, embora tenha ou
vido afirmações em sentido contrário, ou seja, a car
ga tributária do nosso País diante da de outros é 
.uma das mais baixas. É que se costuma comparar a 
carga tributária, brasileira com a dos países mais de
senvolviêlos; mas se fizermos essa comparação com 
países que têm renda per capita semelhante à nos
sa, positivamente, verificaremos que a nossa carga 
tribufária é das máls pesadas. . 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço mi
nhas as palavras, se não me engano, do industrial 
Antonio Ennírio de Moraes, que dizia que criar im
postos no Brasil é fácil, cobrá-los é difícil, e pagá-los 
se tornou quase impossível para a maior parte da 
nossa população. 

A par disso, é claro - todos sentem - que, dian
te de um quadro desse, a sonegação se alastra. A 
sonegação, que já existe entre os que se recusam a 
pagar os tributos, está encontrando justificativa na 
crise que o País atravessa, na falta de crédito ou na 
presença do crédito elevado. 

Ouvi, da tribuna, o nobre Senador Ademir An
drade afirmar - isto é verdade - que, aqui no Brasil, 
aplicam-se recursos no mercado financeiro a uma 
taxa que alcança, no máximo, 3% para grandes 
quantias, e, quando se tomam empréstimos, pagam
se juros de, no mínimo, 8% ou 9%. Vale a pergunta 
que todos formulam: Com quem fica a diferença? -

- Assim, as pessoas físicas e jurídicas não estão 
agüentando mais. As pequenas e médias empresas 
- senti isso no meu Estado - estão à beira da falên
cia. Muitas já faliram mesmo, e outras, para não falir, 
fazem um esforço tremendo • 

Precisamos urgentemente erguer a nossa voz, 
para proteger esses quatro milhões de estabeleci
mentos que constituem os pequenos e médios em
presários do País, que contribuem com 48%-da pro
dução nacional e são responsáveis por 60o/o da ofer
ta de emprego, por 42% dos salários pagos neste 
País e por 21 o/o do Produto Interno Bruto. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
corno é que vamos fazer? Corno é que nós vamos 
sair dessa situação, diante desse clamor da socieda
de produtora, daqueles· que produzem no Brasil? 
Como é e quando vamos colocar esses juros - que 
são os mais altos do mundo - a taxas compatíveis? 
Quando é que eles vão "cair na real" para podermos 
de novo assistir ao incremento do investimento, para 
não assistirmos à crise recessiva do País, ao de
semprego, que, diga-se de passagem, está aumen
tando, e aumentando assustadoramente? 

Então, de um lado, nós assistimos a essa car
ga tributária enorme, agravada por esses juros posi
tivamente excessivos. 

O Sr. Valmir Cempelo- V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Ouço-o com muita 
honra, Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Cempelo - Nobre Senador Ra
mez Tebet, quero parabenizá-lo, na tarde de hoje, 
porque V. Exª traz um tema de muita importância, 
apesar de o plenário estar quase vazio. V. Exª- faz 
uma análise geral sobre a situação financeira do 
País e denuncia os juros exorbitantes - realmente_as 
taxas precisam baixar, para que haja um desenvolvi
mento maior, uma retomada no crescimento do País 
-; V. Exª- fala, principalmente, sobre a situação do 
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pecjueno e médio empresário, da pequena empresa 
Comungo da mesma idéia, nobre Senador Ramez 
Tebet A vez é do pequeno. Realmente o universo é 
bem significativo: 96% dos empresários do nosso 
País são pequenos. São esses homens que dão em
pregos, que contribuem. Deve haver uma finha de 
crédi1o diferenciada para o pequeno empresário. Be 
não pode pagar os mesmos juros que o grande. De
fendo até uma alíquota mais baixa para ele. Com a 
alíquota mais baixa e a conscientização da classe 
empresarial, a arrecadação irá aumentar. Na sema
na passada, tive oportunidade de defender aqui o 
projeto que fixa a alíquota de 15% para os autõno
mos. O Senador Eduardo Suplicy pensava que 20% 
seria o ideal e até apresentou emenda nesse senti
do. Não concordamos com a emenda, porque enten
demos que não basta a alfquota S8l mais alta. Te-

. nho absoluta certeza de que se a alfquota for mais 
baixa, a receite aumentará. Mais uma vez, parabeni
zo V. f:xi! pelo pronunciamento e pela sensibilidade 
que tem demonstrado principalmente para com o pe
queno empresário, que é de suma importância para 
o desenvolvimento do nosso Pais. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Valmir Cam
pelo, esse é o meu entendimento após conversar 
com várias pessoas no meu Estado. O seu aparte 
vem suprir deficiências do meu pronunciamento. Sei 
que V. Ex~ tem defendido, com mui1o ardor, o pe
queno e o médio empresário. V. f:xi! disse, ml.ito 
bem, que a verdadeira justiça tributária consiste em 
aumentar o n(Jmero das pessoas que pagam e, com 
toda a certeza, reduzir a alíquota dos impostos, das 
taxas e das contribuições. 

Concordo com V. Ex~. Se uma política corno 
essa fosse adoteda num momento como este, a re
ceita dos Municípios, dos Estados e da União seria 
acrescida. Sabemos - temos de ser realistas - que, 
diante de tentos compromissos que tem para saldar, 
o pequeno empresário, com toda a certeza, não dá 
prioridade à carga tributária, porque não acredite no 
Governo, que não lhe dá prioridade, e por isso não 
vê nenhum retomo. Não lhe dá prioridade porque se 
sente ludibriado. O pequeno empresário não dá prio
ridade à carga tributária porque paga juros de 8, 9, 
1 O ou 12%, que é o que cobram alguns bancos pelo 
cheque especial. Ele prefere sacrificar o seu dever 
para com o poder público justamente porque se sen
te prejudicado em virtude da excessiva carga tributá-
ria e da excessiva taxa de juros. · 

Não trago nenhuma novidade; esse é o discur
so de todos nós. Quero que a minhá voz chegue 
àqueles que estão pedindo providências, àqueles 

que me elegeram, àqueles que lá no meu Estado es
tão. confiante na minha atuação parlamentar. Eu 
acreditei muito na sinceridade dos empresários que 
se locomoveram para a cidad.e de Dourados, capital 
econômica do Estâdo do Mato Grosso do Sul, para 
lá realizarem um grande encontro em busca de solu
ções e para clamar que sejam tratados com mais 
justiça. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, agrade
ço a atenção com que fui ouvido pela Casa neste rá
pido pronunciamento. 

Numa reunião realizada há poucos dias, o Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República disse 
que o maior pesadelo do seu Governo era a excessi
va taxa de juros, mas acreditava que elas cairiam 
pal,llatinamente até se situarem, em meados deste 
ano, num patamar suportável . 

Formulo votos que o Presidente da República ••• 

O Sr. Lauro campos - Permite-me V. Exª. um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Com muita f!onra, 
concedo o aparte ao nobre Senador Laura Cari!pos. 

O Sr. Lauro campos - Gostaria de tazef.aJgu
mas considerações a respeito desse assunto tão vi
tal, que V. Ex~ está abordando com muita proficiên
cia. Mas, gostaria de chamar a atenção de V. Ex~ 
para um fato que me parece transparente, irrefutá
vel: a taxa de juros está·sendo elevada pelo Banco 
Central, em virtude da política do Governo. Quando 
se reduz a base monetária, quando o dinheiro se tor
na escasso, o seu preço sobe. Se a carne se toma 
escassa, o seu preço sobe; se o arroz se toma es
casso, o seu preço sobe; se se reduz a oferta é evi
dente que o preço sobe. É a política de enxugamen
to uma das responsáveis pela quebradeira dos ban
cos, é a política defendida pelo Governo em sua to
talidade. Essa é uma das âncoras, em que não se 
pode mexer, de um Governo que fala no social, mas 
se assuste diante de qualquer possibilidade de au
mento da capacidade de consumo e do bem-estar 
da coletividade. O FMI disse, há quinze dias, que o 
Brasil só poderia reduzir a taxa de juros depois que 
aumentasse a carga tributária. Esse é o comando do 
FMI. Quando for reduzido ou não for necessârio pa
gar o imposto cobrado pelos bancos - Samuelson, 
um dos maiores autores americanos, chama a taxa 
de juros de imposto-. a arrecadação do pagamento 
do imposto oficial, isto é, aquele pago ao Governo, 
aumentará. Tenho a impressão de que, enquanto 
não mudarmos a nossa política, o nosso modelo, e 
enquanto não adquirirmos independência em rela
ção aos órgã?S internacionais, principalmente ao 
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FMI, que comanda as principais alavancas de nossa 
sociedade, de nossa economia, não sairemos dessa 
situação. Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Laura Cam
pos, dirijo o apelo justamente às autoridades econó
micas do Governo. V. Exª concedeu-me a honra de 
apartear-me justamente quando eu afirmava que ti
nha ouvido do Presidente da República a manifesta
ção de que Sua Excelência esperava a redução das 
taxas de juros até agosto. 

Quanto ao consumo de alimentos, acredito que 
ele vai muito bem - obrigado - neste País. Neste par
ticular, é preciso fazer justiça. Os trabalhadores, os 
assalariados, aqueles que não foram atingidos ainda 
pela onda do desemprego realmente estão comendo 
muito melhor do que antes. · 

Mas concordo com V. Exi.. A 61asse trabalha
. dora, a classe assalariada, é paga por quem? Agora 
mesmo dizià que 60% da oferta de emprego no País 
é devida aos pequenos e médios empresários. 

Portanto, vale o apelo. Cumpre defender os pe
quenos e médios empresários. Cumpre defender o 
homem que produz. Cumpre defender aqueles que 
trabalham efetivamente, aqueles que pagam o assa
lariado. É nesse sentido que faço o apelo às autori
dades económicas e ao Presidente da República, 
formulando sinceros votos para que a previsão de 
Sua Excelência se concretize o mais rapidamente 
possível. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Ouço o aparte do no
bre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Exª, nobre 
Senador, que, ainda no fim dessa semana, os jor
nais anunciavam que, só em São Paulo, há um mi
lhão de desempregados. Mas não se nota, não se 
observa, por parte do Governo, nenhuma providên
cia tendente a modificar a atua1 política O Governo 
deixa sempre transparecer que a inflação está conti
da e o real está valorizado. O que constituí meio, o 
Governo está transformando em fim, esquecido dos 
objetivos sociais da política de crescimento econó
mico, sem a qual não haverá melhoria das condiçõ-

.. es gerais de vida. O Governo desatenta do fato de 
que, se hoje há uma parcela de assalariado que está 
vivendo razoavelmente, porque a inflação não cres
ce, também é certo que, na medida que o pequeno e 
o médio empresários desaparecem, porque eles não 
apenas estão sendo enfraquecidos, estão desapare
cendo, cessam as condições de permanecer, por 
longo tempo, a razoável condição de vida do assala-

riado. A atividade económica que se retraí e gera de
semprego vai refletindo sobre aquele que até aqui 
vem vivendo razoavelmente. E a partir daí, como 
será? Não se vê nenhuma notícia no sentido do 
crescimento. Ainda"ontem, o jornal Le Monde anun
ciava a preocupação de todos os Ministros de Finan-

- ças da Europa no sentido de restaurar o crescimen
to, diante do aumento do desemprego naquele conti
nente. E aqui? Por enquanto, é a política de manu
tenção dos juros altos, na expectativa de que o tem
po resolva o problema. Mas, quando o tempo resol
ver o problema, já nem muita gente, que dele depen
dia, subsistirá. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Josaphat Ma
rinho, antes quero dizer que tenho sorte, porque eu 
estava concluindo o meu pronunciamento quando fui 
aparteado por V. Exi., o que, para mim, é uma honra 
muito grande. 

Nobre Senador, estamos falando a mesma lin
guagem. Realmente não podemos continuar com 
esta crise de desemprego que há no Pais. Eu creio -
volto a afirmar - que a situação poderá se reverter 
desde que haja uma retomada dos investimentos. E 
isso mais facilmente acontecerá se o Presidente da 
República e as autOridades da área governamental 
se sensibilizarem para o que está ocorrendo, e, efe
tivamente baixarem as taxas de juro a um patamar 
razoável. É o que espero. É o que toda a Casa quer. 
Toda a Nação anseia por"isso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nº- 25, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do arl 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento de 
Lourenço Nassib Cherhab: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolências à família, ao 
Ministério das Comunicações e à Universidade de 
Brasília 

. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 1996. -
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Este r&
querimento depende de votação, em cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. (Pausa) 

Em votação o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) · 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Bello PaJga) - Sobre a 

mesa. requerimento que será &do pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senadàr ValrTir Campelo. 

É lido o seguinte 
" REQUERIMENTO~ 26, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos regimenlais, seja consig

nado um voto de pesar pelo falecimento do Deputa
do Oswaldo Rabelo do Estado de Pernambuco. 

Sala das Sessões. 22 de janeiro de 1996. - Se
nador Joel de Hollanda - Sena::lor Carlos Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Pàrga) - Este. re
. querimento -;di!pende de votação, em cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra.. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - V. Eloíllem 
apalavra. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Parã 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o Depulado Oswaldo Ra
belo, durante mais de 35 anos, dedicou-se à C<!lJS3. 
píblica. Foi um dos políticos. de maior intluência no 
meu Estado, Pernambuco, onde exen:eu, além de 
sele mandatos legislativos, altas Mções, como de 
Secretário de Segurança, Presidente da Assembléia 
Legislativa e Governador inferino por vários perio
dos. O seu desaparecimento foi motivo de muita tris
teza para todos· nós políticos, sobretudo do PFL, o 
seu Partido. O Deputado Oswaldo Rabelo deixou 
entre nós uma lacuna muito grande em função da 
sua capacidade de tJabalho, de articulação. Era um 
líder político que tinha inlluência em cerca de 31 mu
nicípios pemambucanos, onde exercitava um traba
lho de desenvoMmento das coiTUlidades e de aten
dimento das suas mais legítimas aspirações. Por 
isso o seu desaparecimento constemou toda a po
pulação pemambucana, e sua família mereceu as 
maiores homenagens dos pemambucanos, desde o 
Vice-Presidente Marco Maciel, que se deslocou até 
o Recife para assistir ao velório, como outras aulori
dades, parlamentares, prefeitos, industriais, comer
ciantes e pessoas simples da sua cidade, Goiana, 
que lhe prestaram a última homenagem por ocasião 
do seu sepultamen!o. Por isso, na qualidade de rep
resentante do Estado de Pernambuco, juntamente 

com o nobre Senador Carlos Wison, fizemos ques
tão de subscrever este requerimenlo de pesar pelo 
desaparecimento do ex-Deputado Oswaldo Rabelo, 
que tantos serviços preslou ao Estado de Pernam
buco e que deixou i.na grande lacuna no meu Esta
do. O objetivo deste requerimento é prestar um ho
menagem a este homem píblico, que se deáiCOU, 
durante tan1o teiJ1X), às causas pemambucanas, e 
sobretudo para transmitir à O. Iracema e aos seus 
cinco filhos as condolências do Senado Federal, em 
nome da população do Estado de Pernambuco. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenle. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Não ha

vendo mais quem queira fazer uso da palavra, a 
Presidência coloca em votação o requerimen1o. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado • 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Sobre a mesa. requerimento que selá lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Va!mi' _cam-
pelo. ~ 

É lido D seguinte 

REQUERIMENTO N" 2:1, DE 1996 

Senhor Presidente, 

.: 

Considerando as inúmeras informações veicu
ladas pelos meios de comunicação social acerca de 
elevados montantes de recursos p{.tlriCOS injetados 
pelo Governo Federal no processo de fusão de ban
cos, de signilicativos débitos que estariam sendo as
sumidos pela União, nesse processo, nos últimos 
meses, e dos pesados ellC!II!JOS decorrentes dos al
tíssimos juros que oneram a dívida pública. 

Considerando a aparência desencontrada de 
tais noticias e sua palenle contradição com a asser
tiva .de inexistirem recursos para a concessão de 
reajuste salarial aos servidores federais, requeiro a 
convocação do Senhor Ministro de Estado Pedro 
MaJan para prestar informações, ao Plenário do Se
nado Federal, sobre a aplicação de recusos p(illi
cos no assim chamado programa de fortalecimento 
do sistema financeiro nacional (Medida Provisória ~ 
1.250, de 1996, e normas conexas) e sobre a reite
rada alegação da carência de recursos do Tesouro 
Nacional para conceder-se reajuste ao funcionalis
mo píblico federal em janeiro de 1996. 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 1996. -
Senador Adernir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Este re
querimen!o será incluído oportunamente em Ordem 
do Dia 
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Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. S. E#dispõedevinteminutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Promm
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com relação 
às negociações em curso entre a Central Única dos 
Trabalhadores, as centrais sindicais e o Governo so
bre a Previdência Social, o Diretório Nacional do 
Partido dos Trabalhadores deej.diu tomar pública a 
seguinte Resolução: 

1) A ação política da CUT e dos sindi
catos de trabalhadores em defesa de seus 
direitos é legítima e necessária, baseada em 
uma das grandes conquistas democráticas 
da sociedade brasileira, que é a liberdade e 
autonomia sindical. A ação d~ CUT, nos últi
rncs 13 anos. foi responsável por importan
tes vitórias do povo trabalhador. 

2) Pela mesma concepção de dernó-
cracia, no entanto, as decisões da CUT não 
se transformam automaticamente em deci
sões do PT, assim como o partido, emllora 
nem sempre concorde com os procedimen
tos da CUT, nunca pretendeu impor suas 
decisões e sempre respeitou a autonomia 
da Central. A unidade de ação deve resultar 
do diálogo permanente e da livre integração 
de propostas. 

No caso específico da Previdência, o PT 
jã apresentou, desde agosto de 1995, oo Con
gresso Nacional e à socieda:le, uma proposta 
global de derrocratiza;;ã, de solidariedade 
social e moralização do sistema previdenciá
rio. Os oito itens de reivilldic::.::OO apresenta
dos pela CUT ao Governo vã:> no mesmo 
sentido da proposta mais afl1lla do PT. 

Ressaltamos que, para o PT, as refor
mas em discussão só devem prevalecer 
quando busquem avanços sociais que, com
batendo privilégios, integrem os setores ex
cluídos da sociedade. Na reforma da Previ
dência, o PT recusa qualquer caminho que 
cristalize a exclusão social de enormes par
celas do povo trabalhador. Esse compromis
so o PT não·só cobra, mas concretiza. na 
luta pela aprc;iyação do Programa da Garan
tia de Renda I'Vlínima no Congresso Nacional 
e na execuçãS) deste e outros programas em 
locais onde governa 

3) Na medida em q:~e o cenário da ne
gociação serã, de agora em diante, cada 
vez mais o Congresso Nacional, nossa ban-

cada deve participar ativamente do proces
so. defendendo a proposta do PT e, .com 
base nel:i apo;ar: Cllin. IRQor as principais ~ 
exigências da CUT até agora não aceitas 
pelo govemõ, a saber. 

Garclntia da Previdência Pública, 
cujo elemento-chave é a centralização da 
arrecadação sob o controle da própria Segu
ridade Social, com a manutenção efetiva de 
seu orçamento próprio para evitar os de:vio 
dos recursos para outras finalidades fiscais, 
a exemplo do que ocorre com o Fundo de 
Es1abilização Fiscal. 

Gestao Pública, e não meramente es
tatal, o que implica a administração compar
tilhada entre Estado, trabalhadores, empre
sários e aposentados. 

Regime Básico Universal, com piso 
de benefícios de um salãrio mínimo e o teto 
de dez salários mínimos para todos os tra
balhadores, sem qualquer exceção, com 
iguais direitos e deveres explicitados _no tex-
to constitucional. ~ 

Previdência Complementar para os 
benefícios acima de dez salários mínü:nos. 
pública, privada ou na forma de fundos de 
pensão fechados. Com relação a esses últi
mos. no caso de empresas estalais e servi
ços públicos, se explicitarã como regra de fi-~ 
nanciamento o pagamento da contribuição 
devida na proporção de dois por um, a cargo 
do empregador e do empregado, respectiva
mente; esta regra destina-se a garantir a 
solvência e a alavancagem financeira destes 

~ fundos para fins de desenvolvimento econõ
mico e social. 

Aposentadoria por Tempo de Serviço, 
mantendo-se este benefício e desenvolvendo
se fórmulas para o seu aperfeiçoamento, de 
modo a não discriminar os trabalhadores de 
baixa renda e aqueles sLtxneticlos a relações 
de trabalho precárias. A slbstitúçã:l do crité
rio de aposentaria por tempo de trabalho por 
tempo de contribl.içOO pode representàr um 
grave retrocessO e aprofundamento do pnr 
cesso de exclusão social em um país onde 
mnhões de brasileiros estão sLbrnetidos às 
conã1Çi5es de trabalho precário e degradante 
na economia informal. 

O critério do tempo de trabalho deve 
ser aperfeiçoado, mas é um principio funda
mental para desenvolver valores de solida-
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. riedade social que estão sendo ro~ em 
rru]tip1os planos pela ofensiva da politica 
neoliberal do Govemo lfemando Henrique 
Cardoso. 

Regras de Transiçao para o novo sis
tema previdenciário que não firam direilos 
adqt.iridos ou em fase de construção, em fa
vor da eslabirldade das relaçOes jllidicas e 
do Estado de DirGlto. 

4) Apesar da disposição negocial da 
CUT, do PT e do conjunto de forças pro
gressistas, o Governo, aferrado aos dogmas 
do neoliberalismo e à obsessão ideológica 
de privatizar a Previdência e extinguir cfnei
tos lrabalhis1as, pennanece irredutível quan
to a estes pontos essericiais. Por isso, o Di
re1ório Nacional conclama as lideranças e 
n'ili1an1es do Partido a se engajarem plena
mente nas mobilizações convocadas pela 
CUT e outras centrais para os próximos dia 
24 e 30 em lodo o País. 

Forçar o Governo à negociação foi um 
avanço importante, mas só a mobifização 
social pode garantir que se chegue de falo a 
001a solução satislalória para os lrabalhad<r 
res e as maiorias sociais. 

Essa foi a decisão omem tomada pelo Direlório 
Nacional do Partido dos Trabalhadores após longa 
reflexão e um diálogo de mai;: de cinco horas cort~ 
os represenlantes da Central Unica dos Trabal~ 
res, dentre eles o Presidenle, VICellle Paula da Sil
va, o V'JCentinho, que del'!:lonstrou extraordinãria ca
pacidade e compreensão de como hoje tem uma im
portância vital na história dos trabalhadores, das 
suas organizações. . 

É irqlOflante registrar a legitimidade alcançada 
pela CUT, a maior centnil sindical brasileira, e como 
essa legitimidade advém, em grande parte, da sua 
interação com o Partido dos Trabalhadores. Respei
tamos as atitudes e as iniciativas de VICerllinho, que 
têm o senliclo de melhorar o atendimento dos inte
resses dos trabalhadores. É para isso que se toma 
extremaínente relevante a interação do PT com a 
CUT. ~da a,aulonomia de cada um. 

Sr. Presiilerlfé, eu goStaria de falar'lan'lbém so
bre o Sivam, uma vez que, nesses úlli~ dias, o Lí
der do Governo, Senador Elcio Alvares. tem desen
cadeado cal'lllanha para que todos os Senadores 
aprovem a mensagem governamental. : 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso cor
re o risco de ver seu governo desmeralizado na 
questão do Sistema de Vigilância da' Amazônia, 

caso não atente para os graves problemas na con
cepção do projeto e, em especial, na fonna como tO
ram escolhidas as 9l'lllleS3S responsáveís pela sua 
realização. 

O Presidente: nesses úllimos dias, informou 
especialmente à Veja que •as denúncias contra o 
Sivam às vezes parecem demolidoras porque são 
tomadas fora do contexto ou têm como pressupos
to a má..fé". As principais denúncias foram de boa
fé, em defesa do interesse público e comprovadas. 
O Deputado Arlindo Ctinaglia demonstrou que a 
Esca, empresa escolhida para ser a integradora 
nacional do projeto, estava inadimplente com o 
INSS e havia fraudado suas declarações junto à 
Previdência 

Compelido por requerimento de minha auloria, 
o Tnbunal de Contas da União realizou, ainda que 
não de fonna tão ampla quanto solicitei em abnl de 
1995, uma auditoria especial junto ao Ministério da 
Aeronáutica para a1es1ar o ~menlo das resolu
ções sobre o Sivarn aprovadas pelo Senado. Descer 
briu, entre outras irregularidades, que a Comissão 
responsável pelo parecer sobre a melhor e~ 
capaz de realizar o trabalho de integradora ~nha 
seis de seus nove membros diretamente reiiU'Iera
dos pela Esca. Conforme ressaltou o Ud« do 
PMDB. Senador Jader Barbalho, esta mesma Co
missão foi quem incfJCOU a Raytheon. Ã imprensa de
nunciou a existência de tráfico de influência, através 
das gravações de conversas telefOnicas entre o rep
resentante da Raylheon no Brasil, José Afonso As
sumpção e o embaixador Júfio Cézar Gomes dos 
Santos. 

O Senador Antonio Carlos Magalhães provou a 
exis1ência de oor Memorando de Entendimento e de 
um Acordo de Informação Exclusiva, de 8 de jUho 
de 1992, assinados entre a Raytheon, a Esca e a U· 
der com o objetivo de "trabalharem em conju'11o no 
Projeto Sivam, a fim de tomar este projeto técnica e 
financeiramente viável para o governo do Brastl (o 
Cfiente) e para obter contratos do Cfiente para o pro
jeto". Cientistas membros da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência- SBPC- vêm alertando 
que o Projeto Sivam, em vez de custar US$1,438 bi
lhão, confonne proposlo pela Raytheon, poderá ser 
executado por US$927 mfthões, ou menos ainda, 
com maior utilização da indústria e da tecnologia na
cionais. Os cientistas Luis Carlos Miranda e Man::o 
AnfOnio Raupp deverão encaminhar esta semana, 
até quinta-feira, um documento nesse sentido, junta
mente com o outro cientista Luis Pinguelli Rosa, que 
se dispõem a trazer esclarecimentos sobre esse as
sunto. Haverá oportunidade amanhã, conforme me 
infonna o Presidente da Supen::omissão, Senador 
Antônio Carlos Magalhães, de a Comissão decidir se 



564 

pretende ouvi-los ou simplesmente receber o docu
memo. Ademais, o professor Hedor Luís Saint Pier
re, já aprovado para depor na Comissão - não pôde 
fazê-lo na semana passada-. dispõe-se a vir na pró
xima quinta-feira 

Na entrevista à Veja, Fernando Henrique con
siderou que •a escolha da Raytheon, ocorrida no 
Governo Itamar, foi legal", que •a Esca era o meca
nismo que a Aeronáutica usaY'a para viabilizar a for
mação de quadros técnicos competentes" e que 
"para a Aeronáutica. os seis funcionários não eram 
da Esca, mas pessoas de sua confiança na Esca". 
Mais adequada foi a reação do ex-Presidente Itamar 
Franco, que declarou à Folha considerar extrema
mente grave a circunsfância de a Aeronáutica ter de
signado para a comissão julgadora seis pessoas re
muneradas pela Esca, falo que o élc-Presidente só 

· tornou conhecimento em razão da resposta do Mi
nistro Lélio 'Lobo à indagação que formulei durante 
seu depoimento na comissão do Senado. O Ministro 
informou não ter comunicado este "detalhe" ao Pre
sidente da República. 

Se concordarmos com este procedimen1o na 
Administração Pública, qualquer Ministro poderá de
signar comissões para emitir pareceres sobre proje
tes de interesse para a segurança nacional, cuja 
maioria de seus membros seja remunerado pela em
presa X. Neste caso, teremos de aceitar como natu
ral que a empresa X seja a ganhadora de todos os 
contratos do referido ministério. 

Procurei, na semana passada. o Sr. Henry 
Maksoud, Presidente da Hidroservice, uma das em
presas blasileiras que, como a Esca. apresentou-se 
para coridução do trabalho de gerenciadora e inte
gradora do Projeto Sivam. Perguntei-lhe se sua em
presa foi consultada pelos técnicos da comissão jul
gadora sobre sua capacitação para realizar o traba
lho de integração do sistema. Informou-me que, em- ~ 

bora sua empresa tenha capacidade técnica para 
desempenhar tal função, não foi procurado pelos 
membros da comissão da Aeronáutica, o que indica 
como tudo já estava acertado entre a Esca e depois 
com a Raytheon. 

O Presidente, entretanto, afirmou que "não 
houve acordo" entre a Esca e a Raytheon e que " 
em fevereiro de 1993, a Aeronáutica mandou anular 
aqt.ilo ( o memorando de entendimento), antes da 
Esca ter participado de qualquer seleção". Na data 
de 13 de dezembro de 1993, a Esca foi escolhida 
corno única empresa brasileira capaz de realizar <1 

função de empresa integradora. Até 31 de dezembro 
de 1994, conforme declaração do Vice-Presidente 
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da "Raytheon, James Carter, à "Gazeta Mercantil", o 
Acordo de Informação Exclusiva, assinado entre a 
Raytheon, Esca e Líder, estiva em vigor. Portamo, 
isso deveria ter sido considerado. 

Acredito que· o Presidente esteja cometendo 
um erro ao pressionar o Senado Federal a aprovar 
rapidamente esta matéria. sem antes examinar aqt.i
lo que o Tribunal de Contas, agora por decisão do 
Ministro Adhemar Ghisi, encaminhou para a 3" Se
cretaria de Controle Externo. É preciso que a comu
nicação do Ministro Adhernar Ghisi seja lida na sua 
íntegra e não apenas parcialmente considerada, 
t.ma vez que ele dirlgenciou jumo à 3" Secex com 
vistas a realização de inspeção para apurar a legiti
midade do processo de seleção e contratação da fir
ma fornecedora de equipamentos para o proje1o Si
vam, obedecidos os ri1os processuais próprios des
de Tnbunal, devendo a inspeção realizar-se segun
do cronograma a ser oportunamente apresentado 
pela 3" Secex. 

Assim, Sr. Presidente, avalio que mt.ita pru
dência cabe ao Senado Federal na hora de .decidir 
sobre a matéria 

Muito olírígado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

Durante o diSCIJfSO do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. BeBo Parga deixa a cadeira da 
presidência, que.é ocupada pelo Sr. Ademir 
Andrade. 

O SR, PRESIDENTE (Adernir Andrade) - Com 
a palavra o Senador Laura Campos. 

O SR. ~URO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadore:;, o assunto que me 
traz aqui é justamente aquele que foi tão brilhante
mente abordado pelo colega Senador Eduardo Su
plicy: a questão do Sivam. Mas pretendo abordar 
esse problema emblemático da atual conjuntura eco
nómica, politica e social brasileira sob aspectos tal
vez um pouco ditei-entes. _ ~ 

O SIVAM e a presença dos estados unidos nos 
segredos brasileiros 

O Panorama Mundial 
O processo de globalização das relações eco

nômicas, políticas, juridicas e sociais só poderá ter 
êxito, do ponto de vista das sociedades que coman
dam o "processo de modernização", se as transfor
mações forem favoráveis ao capitalismo cêntrico 
(Advanced C3pitalist Countries- A.C.C.). 

É absoh.{la1mente necessário que os paises pe
riféricos - que não comandam o processo de mudan
ça da divisão iriternacional do trabalho, da técnica, 

---------~- ---~-
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do capilal, do poder, do consumo e da crise - pos
suam uma visão clara dos objetivos que oS Países 
Capitalislas Avançados, os A.C~.. principalmente 
os Estados Unidos, lêm em visla. 

As mudanças monetárias que instituíram o dó
lar como moeda nacional (dolarização); a mudança 
na estrutura da propriedade do subsolo, do solo, das 
matérias-primas, dos recursos vegetais e animais, 
que serão reapropri~ pela engenharia genética 
(Lei de Patentes e quebra do monopólio da União 
sobre a propriedade do stbsolo); a concentração e a 
centralização do poder bélico nos Estados Unidos, 
após a queda do mtXo de Berlim; a crise do capita
Usmo, que ainda se escora nas ruínas do Estado 
keynesiano, em seu entulho autoritário e na estrutu
ra perversa construída nos últimos 60 anos; a ne
cessidade de divisão dos gastos espaciais e bériCOS 

· com os governos cêntricos e com os periféricos; o 
eslabeleciniento de taxas de càmbio nos países do
minados, que pennilam que os mercados periféri
cos, ocupados pela rrutinacionais desde a década 
de 50, transformem-se em importadores de partes, 
peças e componentes produzidos pelas matrizes 
nos A.C.C. (a indúsbia de veículos do México, por 
exemplo, após o êxiiD neoliberal, revelou que 87% 
dos col1l!Onenfes dos veículos mexicanos eram im
portados), compõem o panorama dentro do qual o 
Brasil se encontra e deveria se posicionar de forma 
defensiva de seus in1eresses. 

A indústria bélica dissipou cerca de US$950 bi
lhões, em 1987, ano do pico daquelas despesas. Em 
1995, aqueles gastos bélicos haviam caído apenas 
20%. A crise das finanças p(illicas dos Estados Uni
dos - US$4.9 lrilhões de divida p(illica federal e 
US$300 bilhões de déficit orçamenlário anual - im
põe a contenção de despesas A falência das indús
trias bélicas, espaciais, de comunicação, das em
preiteiras e fornecedores do governo. dimensiona
das pelo auge keynesiano, é o grande problema da 
mudança na estrutura da produção que a crise das 
finanças públicas impõe ao governo norte-america
no. 

Os Estados Unidos não conheceram, em mo
mento algum de sua hislória econõmica, nenhuma 
mudança estrutural tão dificil de ser feita quanto a 
aluai. Nem as mudanças da economia de guerra, 
em 1946, que encontram tXna dívida pública norte
americana ao nível correspondente a 120% do PIB, 
foram tão desesperadamente difíceis. 

Um dos mecanismos que permitiram ao gover
no dos Estados Unidos reduzir seus imensos gastos 
bélicos em 1945, sem levar à falência os setores in-

dus!riais que ficariam inviabiriZados sem as compras 
do Governo, foi a substituição da demanda eslalal 
norte-americana pelas exportações para os países 
periféricos e para a Europa em reconstrução. 

O encividameÍlto externo do Brasil, da Argenti
na, do México, ele. e o Plano Marshall, que financiou 
as importações euopéias, permitiram que o volume 
de produção não caísSe profundamente diante do 
enxugamento das despesas do Governo dos Esta
dos Unidos, alolado em dívidas naquele momento. A 
reconstrução da Europa e as importações de produ
tos norte-americanos ajudaram a acolchoar a crise 
de conversão da economia de guerra em economia 
de paz. 

A criação de parceiros externos, importadores 
de produtos Slbstitutivos daqueles que o governo 
norte-americano COITllflMI, agora se repete. A glo
balização, isto é, a nova divisão internacional da pro
dução, do emprego, do mercado, do poder e da tec
nolOgia só será útil para os Estados Unidos na medi
da em que os gastos de seu governo, que eiEiyararn 
a di\tida p(illica a US$4,9 trilhões, puder en®ntrar 
parceiros no resto do mundo. Novamente a~ 
dominada que imporlDu bugigangas após ~1946, 
queimando as reservas intemacionais e aumentando 
sua dívida externa, será obrigada a importar os 
"bens e serviços" que as empreiteiras e fornecedo
ras dos serviços de defesa, de seg...-ança. de tele
mâlica não podem vender para o governo federal 
dos Estados Unidos, em dieta neoliberal de emagre-
cimento. · 

A segurança da Amazônia, o Sivam, é um ser
viço que o Brasil presta ao governo do Presidente 
Clinton quando entrega à Raytheon o precioso con
trato. Do Chile, Fernando Henrique Cardoso corruni
cou-lhe o êxiiD do negócio. A Raytheon, que patroci
nou gordamente a campanha eleitoral· de Grlll!On, 
teve o apoio entusiasmado e agradecido do Presi
dente, do V'~ce e de secretários de Estado. Via Inter
net, a Raytheon diz que a aceitação do Proje1o Si
varn pelo Governo brasileiro expressa a "coragem e 
a iniciativa visionária" de embarcar no projeto de 
US$1.4 bilhão. "0 governo dos Estados Unidos e o 
Departamento do Comércio trabalharam duro para 
apoiar a indústria americana nesta disputa". O livro 
A Compra do Presidente, do jornalista americano 
Charles Lewis, acusa a Raytheon de dar generosas 
contribuições ao caixa de campanha de Bill C~nton 
em troca desse apoio. 

Realmente, a Raytheon tem toda a razão: a ini
ciativa visionária do Governo brasileiro expressa um 
ato de insanidade. Um País ql.ie não consegue exer-
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cer a vigilância sobre o Palácio do Planalfo, como 
demonstram as gravações feitas sobre os lados ~ 
euros do Projeto Sivam, do envolvimento do secretá
rio Júlio César com José Affonso Assunção, repre
sen1ante comercial da Raytheon no Brasil, não pode 
pretender executar a vigilância da Amazônia. 

Caso a Raylheon executasse a fantástica obra 
de vigilância, a vigilância e a segurança nacional já 
teriam sido frustradas, pois a cdmpanhia norte-ame
ricana estaria de posse de dados e informações con
sideradas como impresCindíveis à segurança nacio-
nal brasileira. · 

"Raylheon terá acesso a segredos militares". · 
"Executivos das Raytheon admitiram, em entrevista 
exclusiva ao Correio Braziliense, que terão. acesso 
a infonnações sigilosas sobre o controle do tráfego 
aéreo da Amazônia, consideradas~ fundamentais 
dentro do conceito de segurança nacional, quando a 
empresa corlleçar a operar o Sivam". De acordo 
com James Carter e Gonzaga, da Raylheon, a em
presa já processada judicialmente nos Estados Uni
dos, tem um contrato de sigilo com o Brasil. Logo, a 
segurança nacional do Brasil é objeto de negócio 
com a Raylheon, que invoca'a -sua própria idoneida
de comercial como garantia de manutenção das in
formações secretas. 

A que ponto chegamos! 
No Bl'asll, onde faltam esparadrapo e rnercuro

cromo nos hospitais, a Raytheon tem razão em con
siderar o Sivam "iniciativa visionária". Pior .do que 
queimar as reservas internacionais a partir de 1 946 
para importar ioiô e brinquedos plásticos. 

Para criar compradores exleiJIC?S que substi
tuam o governo federal dos Estados Unidos, em cri
se que o levou a 23 dias de paralisação, "o Exim
bank, depois de estar fechado para negócios com o 
Governo brasileiro por 5 anos, aprovou o emprésfi. 
mo de US$1 ,34 bilhão. O Exirri:Jank, aliado ao grupo 
de pressão sobre o Brasil, amn:iou que o pacote 
será imediatamente desfeito caso o Governo cance
le o acordo e que a perspectiva de conceder um 
novo crédito se tomaria mais difícil". 

Para ajudar a resolver a crise de desemprego 
dos Estados Unidos, o primeiro Presidente (cons
ciente) da antinação que se constrói dentro da na
ção brasileira luta para manter o contrato com a 
Raytheon, tenta abafar a escuta telefõnica que reve
la informações entre seu secretário Júlio César e 
José Affonso Assunção - representante da Raylheon 
no Brasil - e comunica ao grande chefe Bill cr.mon 
que, vencida a batalha, 20.000 novos empregos se
rão criados nos Estados Unidos. "A CIA, segundo 
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The New York Time, ass~ a fU'Ição de proceder 
à coleta de infonnações para preservar o papel do 
país como fornecedor de afta tecnologia. • 

É a CIA, agora, que procura fregueses para a 
afta tecnologia. No erasil já encontrou: é o próprio 
Governo brasileiro. 

Para reforçar o lobismo político a favor da 
Raytheon, declara o Embaixador Melvin Levilsky, 
conforme foi divulgado na coluna de Gustavo Stumpt 
no Correio Braziliense, de 23/12195, que •o even
tual rompimento do contrato repercutirá negativa
mente nas relações de Brasília com Washington•. 

Por volta de 1870, foram inventados os em
préstimos concedidos pelos países cêntricos aos pe
riféricos e que obrigavam os devedores a irqlOrlar 
produiDs exclusivamente dos países que forneciam 
os crédilos externos (supply credit). Agora, 
US$1.34 •oferecido" pelo Eximbánk ao Brasil só 
pode ser usado para comprar as bugigangas tecno
lógicas produzidas por urna só finna: a Raylheon! 

Parece que a Raytheon é realmente competen
te em maléria de tráfico de informações e de vigilan- . 
cia sigilosa. "Dois anos antes de ser sele<ilonada 
para l!xecutar o Sivam, a empresa norte-americana 
Raytheon já havia assinado um memorando de en
tendimento e um segundo memorando de sigilo com 
duas outras empresas envolvidas com o proje!D, a 
Esca (que agora já está excluída) e a LfderTaxi Aé
reo, representante da Rayiheon no Brasil". De acor
do com a Gazeta Mercantil, de 20 de dezembro de 
1995, que forneceu a notícia acima, o Senador Anto
nio Carlos Magalhães foi que111 denunciou o fato que 
tem ·como pressuposto o vazamento de informações 
sobre um projeto sigiloso ainda no útero das entida
des norte-americanaS e brasileiras envolvidas no as
suniO. É o primeiro caso de vazamento uterino de in
fonnações sigilosas. •• 

"Até Bill Clinton pode se somar às pressões 
para garantir o contrato Sivam. Estados Unidos en
tram na briga defendendo a Raytheon", diz a man
chete de O Globo de 21 de dezembro de 1995, pá
gina 9. Mas disso lodos nós já sabíamos. 

O Presidente da Comissão de Assuntos Eco- · 
nõmicos, Senador Gilberto Miranda, era entusiasma
do defensor da Esca-Raytheon até dezembro de 
1994. Aquele Comissão vincúou o empréstimo de 
US$1 ,34 bilhão à presença da Esca como empresa 
brasileira integradora do Projeto Sivam. Desclassifi
cada e falida a Esca. apesar das proteções ofereci
das pelo Ministério da Aeronáutica do Brasil, aquele 
Senador se desinteressou pelo Projeto Sivam. VJa
jou para a Rússia e esteve na França. onde sabia 
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que encontraria pacotes de vigilância da Amazônia 
por preços mais baixos do que os pmposiDS pela 
Raytheon/Esca De volta ae Brasil; o Presii:lente clã 
Comissão de Assl.lllos Econ6micos do Senado ace
na com os preços 40% inferiores da Thompson flan-
cesa e da concorrente russa · 

O Exirri:lank, ClJII1lrindo seu papel de abrir 
mercado externo para as indústrias norte-america
nas, ameaça retirar o ~éstimo de US$1.34 bi
lhão, caso a vendedora do pacote PSJ8 o Sivam não 
seja a Raytheon. 

O Governo brasileiro, no ali de garantir a cria
ção de "20 mil novos empregos nos Estados Uni
dos", conforme declaração de FHC, o mesmo que 
aumen1a o desemprego e derrite fu1cionários e tra
balhadores brasileiros, fechou o contraio com a 
Raytheon, antes de que o Senado aprovasse um 
empréstimo, pralicando uma legalidade. 

.· A ameaça feita pelo Eximbai1k de cancelár ci 
empréstimo .deveria ser aplauclida pelos brasileiros 
cansei~ Caso o ~éslimo fosse cancelado, a 
dívida ' externa brasileira 'deixaria de aumentar 
US$1.35 bilhão, fora ju'os e OUiros serviços. Confor· 
me Robert KIJ'Z demousba em seu livro O COlapso 
da Modemizaçlo, página 188, os E1114J1 ésli11 lOS ex· 
temos, · feilos aos países domilllldos mmentam a 
dependênciá dos subdesenvolvido e os empobre-, 
cem ainda mais. o Imperador Meiji, que es~eve: à 
frente da reslai.J:açlio que c;riou as bases do capil&
lismo japonês, afirmava repetidas vezes: "í.er:Nlre
mos sempre o conselho do. General Grant - não de
vemos jamais recorrer ao 8ndividamento extamo.._ 
os exemplos do EgiiD e da Espanha devem esJar, 
pc asel!leS 1!111 ~ ll)emól\m dois paf!;es que per, 
demm tudo, incfusive.a sobelania, por causa da diVi
da externa" .No· BraSil. esquecemos tudo e todos os 
danos que adfvida externa nos causou. .. 

. o endividamento com d Exinmnk poderia ser 
evitado se a "allamativa Brasil" fosse adolada,: · · 

•o Presidente Femandô Henrique Car· 
doso eslá a trn passo de entrar para a~ 
ria como o homem qiJe Jançciu a pá·. de cal 
sobre a iriQús1rla nacional de tecnologia de 
poRia"; ·:· .. 

Alerta PaulO César Teixàra, da revisla 
IS1DÉ, de 17.01.Ss, página 20.: 

•as crédito$ comerciais cada vez mais 
escassos têm qtJe ser substitufdos em ex
tensão crescente pela enlnlda de capital 
rnone1ário procedente das grandes inslibi
ções internacionais (FMI, Banco Munãcal, 
ONU), que, dessa maneira, se transformam 

em governos paralelos' e minam a sobera
nia dos Estados $~fedores'!~~ Bobert Kursh. . . . - . 

De acordo com «lSa postura Critica sobre o en
dividamento ex1erno btasileiro, corqJal'tilhada por 
Lord Lever, ex- Ministro das Rnanças da Inglaterra; 
Sheril Payer, autora do livro A-Armadilha da Dfvida; 
PelrOnio Portela Filho e seu A Moratória Soberana; 
Bernardo Kucinsky e tantos outros, o aumento da dí
vida externa brasileira em US$l,35 bilhão de dólanas 
estarià contribuindo para a destruição da soberania 
nacional. Além disso, a· opção pela Raylheon, em 
detrimento da integração do Sistema de Segurança 
da AmazOnia por ell1lresas, tecnologia de capacita
ção nacional significaria um sucaleamentD dos seiD
res de ponta brasileiros. "feito aqui; o Sivam poderia 
criar, de irnedialo, no mínimo .dez triloovos posiDs de 
lFcll:iãilla', ooníorm!Hxmtmiallo projeiD tlrasieiro eia
borado pela SBPC. !'Num câlcUo mais conseMICior. o 
projelo ·ni!o chegaria.a·um custo total de US$1, ~
Revista lsiDÉ;. 17 de janei!o de ~ 996, página 21.~ -

O físico Luiz Car1os Miranda, do. 1ns1itu1D. Na'
cional de Pesquisas Espaciais (INPE) se enbib1ece: 
"Em vez· de considerar a inteligência trn pabi""n1onio 
nacional, o Governo deixa selores es1ralégic:OS mor
rer à mingua. O sucateainentO da;· indústrias e 
àb3ndono dos prqetos deixou 75 11111 deselnprega
OO.S ~ em sao José dos Campos". ' . . . . 
· '· Esíe US$1,35'billiâo líc:i!ria, no·espáÇO.'~ 
tado ó "iniirígo•, o conbabandlsta; o tia1lcanle, o pre
dador do ecossistema, os invasores das· reServai; m:. 
dígenas, por um dos'·380'radares'transporladós em 
aviãO, Seria nécéssárlo acionar a pc:Jiícia, o, exército, 
o serviÇo especial de repressão, uma DEA cjualquEi 
para, na AmazOnia impéivia; persegtir 'e pi'endér os 
calilraveritilres·e seus~- Como?;se em Copa-! 
cabana, no·Morumbi, no Lago St:idEi·BiaSDia;·àinl!).: 
das 8S cidadeS ·do País, os aSsaltos não poderri ser. 
contidos por falta' de equipamentos e de p e s s Jal? · • 

•o Presidente será cobrado por· renegar seii 
passadó de defeilsor- da .indústria nacional", diz o 
DepUtado do PT, Arlindo Chlnaglia. 

· · O M"mistério da Aeronáutica con1lficoti i~ 
cavelrrienté ·sua ação Ao' projeto. E co~icou para 
abrir mão da responsabifKiade ãrela sobre· o ~ 
ma e o projeto, criando uma série de comissões. · · · · 

Ciscea - Comissão de l~antação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo; ' 

CCSIVAM - Comissão para Coordenação do 
Proje1o de Sistema de VIQBancia da AmazOnia; · ' 

Siscea- Sistema de Controle do Espaço Aéreo' 
Brasileiro. 
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E, para integrar o Projeto Sivam, o Minislério 
da Aeronáutica contratou a Esca. esctllhida por seis 
oficiais, empregados da empresa e pagos pela Aero-
nãutica num gn.po de nove examinadores. · 

O relatório elaborado por '!ISSessores do TCU 
conseguiu penetrar no Dédalo de siglas. ãreas, com
petências, remt6lerações e indicou vinte e duas irre
gularidades. O Senàdor Eduardo Suplicy foi quem, 
através de consulta ao TCU $obre o Projeto, defla
grou o controvertido assUiliO~:VISitado por FHC, o 
Presidente do Tribunal de Contas da União apela 
para o. simplismo. Suas declarações oferecem urna 
espécie- de anestésico às consciências dos Senado
res que desejam apoiar o Governo. Aã.anta o Minis
tro Ghisi, do Tribunal de Contas da União, que o 
contrato· com a Raytheon não foi inquinado para os 
problemas da Esca; conclui, simplistarnente, que o 
contrato poderã ser desfeito a qualquer momento, 

·uma vez apuradas irregularidades com a Raytheon. 
Por que nãd fazê-lo agora? Por que esperar que se 
gastem US$50.0 milhões ou mais, criem-se vincula
ções tecnológicas que obriguem o Brasil a ir até o 
fim da·aventura? 

A OBSOLESC~CIA AMEAÇA O PROJETO 

. IIWestii,. iniCialffiente, US$1,4- bilhão empresta
do numa aventUra que"estarã obsoleta dentro de dez 
ou quinze anos é ignorar a dinâmica vertiginosa das 
inovações tecnológicas nesses setores de ponta. A 
Organização. de. AviaçãO Civil Internacional (ICAO) 
prevê que o novo sistema, denominado Fans, estará 
sendo implantado e operando parcialmente dentro 
de quatro anos, ou. seja, no ano 2.000. O sistema 
que Querem impingi~ 0<1 BrasD estará substituído 
pelo Fans, que empregarã satélites. e radares, entre 
2.00& e 2.01 o. a sistema adquirido ·por US$1,4 bi
lhão telá virado ~go de. !11tJ5eU, bugiganga ultra
passada no ano de 2.01 o. o custo operacional do 
pacote que empurram no Brasil sob tanta pressão é 
enorme. A nova tecnologia, que utilizarã satélites e 
radares, determiilará. a aposentadoria, a obsolescên
cia do sistema que a Raytheon deseja instalar, de 
acordo oom Paulo César Teixeira - revisla lstoÉ de 
17 de janeiro de 1996. O custo de uso do sistema é 
mui1o elevado; "para proteger a Amazônia seriam 
necessários .380 radares de baixa altura ou 38 aero-, 
naves AEW vóando, simultaneamente: 24 li! dia". es
clarece o Brigadeiro Ivan Frota, idealizador do VJQi
lam. 

T ai oomo aconteceu na crise de conversão da 
economia norte-americana, logo após a 11 Grande 
Guerra, quando o Brasil destniu reservas internacio
nais de 500 milhões de libras e recorreu a emprésli-

mos externos a partir de 1948, as bugigangas mo
dernas, vendidas pela CIA, pelo presidente Clinton e 
por outros ilustres representantes brasileiros dos in
teresses esllangeiros, têm como fmção principal im
pedir a falência das indústrias de ponta diante do en
xugamento do orçaiílento federal e das despesas do 
Governo do Tio Sam. 

Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
não precisasse tanto de maior segl6811ça no espaço 
aéreo, onde passa a maior parte de seu manda!D 
presidencial -vinte viagens ao exterior, até hoje-, 
talvez tivesse tempo para começar a entender o es
cândalo Exirnbank-Raytheon-Esca-Aeronãutica-CIA
Presidência dos Estados UnidoS-

O Sr. Eduardo Suplicy- Conced&-me V. EJti! 
um aparte? . 

O SR. LAURO CAMPOS - Ouço V. Exª oom 
prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de cumpri
mentar V. Exª pela análise que faz e pelo alerta 
que, cóm tanto brilhantismo, transmite aos nossos 
colegas no Senado. Será importante que tQdos os 
elementos levantados por V, Exª sejam considera
dos antes de qualquer decisão relativamente à vo
tação da resolução que autoriza o financiamento 
para_ o Projeto Sivam.. Esse .financiamento estã in
dissoluvelmente relacionado à escolha da Rayt
heon, que, por sua vez, relaciona-se à esoolha da 
Esca Esse procedimento estã inevitavelmente 
contaminado. O Minis~ Adhemar. Ghisi ressalta, 
na comunicação feita por ocasiãO da visita de gen
tileza do Presidente Femando Henrique Cardoso 
ao Tribunal de Contas da União, que "foram apa
rentemente crsnpridos os ritos legais exigidos na 
hipótese de dispensa de licitação" e .dizendo que 
"deve-se enfatizar que· a aprovação das operações 
de crédito é atQ corriqueiro na rotina.do Senado .. E 
que essas aprovações, independentes da prévia 
oiliva do Tribunal, não implica(ll na convalidação, 
por aquela Casa Parlamentar, de eventuais impro
priedades ocorridas ou que venham a ocorrer nos 
respectivos contratos de execução a que se desti
nam os. recur:sos pois, ainda que aprovadas, as 
operações externas de natureza financeira, pode o 
Tribunal, a qualquer momento, promover audito
rias, como de fato vem promovendo. Na hipótese 
de apurar iJTe!lularidades - mlitas das quais já fo
ram detectadas - ordenar, no uso de sua comp&
tência constitucional, a adoção de medidas correti~ 
vas que se façam necessárias, que podem oorres
ponder até mesmo à sustação do contrato, o que, 
sem dúvida, constitui salvaguarda para o próprio 
Senado e alento para a sociedade". Ou seja, jã 
aqli estã-se dizendo da possibilidade de suslação 
do contrato em virtude de irreguiaridades que po-
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derão a vir ser constatadas, quando, neste caso, 
· boa parte delas já foram constatadas. O próprio Mi
nis1ro, atendendo a um pedido nosso, solicita à Ter
ceira Secretaria de Conlrole Externo que faÇa a ins
peção para apuar a legitimidade do processo de se
leção e conbalação da firma fornecedora. E aqui se 
quer forçar a aprovação do projeto sem que se te
nha concluído esse exame pormenorizado, quando 
se sabe que houve contaminação do processo de 
escolha da Raytheon pelo processo de escolha da 
Esca Isso me preoc~"'Senador Lauro Campos. 
Espero que a comissão que se reunirá amanhã pos
sa decidir pela oitiva dos cientistas da SBPC, Luís 
Carlos Miranda, Marco Antonio Raupp e Luís Pin
guelli Rosa. que se dispõem a esclarecer quaisquer 
dúvidas sobre o documento que encaminharão até 
quinta-feira próxima, mostrando a melodologia que 
utilizaram para comparar os preços do projeto tal 
corno a Raytheon pretende realizá-lo com o que po
derá se realizar se a tecnologia nac~nal. for melhor 
·aproveitada,No momento em que a economia brasi
leira se caracteriza por uma dimim.ição de oporb.Jnl
dades de emprego, em que pese investimentos de 
monta que se estão anunciando, seria importante 
que o Governo Fernando Henrique tivesse. a preoar 
pação de criar empregos em ramos de tecnologia 
avançada. proporcionada por esse proje1D, caso fos
sem aceitas as recomendações da SBPC. Gostaria 
de também comentar um fato relativo à presença do 
Brigadeiro Ivan Frota, . pois é preciso refletir que a 
decisão tomada na semana pasSada, pelo Presiden
te da Comissão composta das três comissões - Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Assuntos Econõmicos, e Rscalização e Controle -
deveria, para ser regimental, ter sido aprovada ou 
respaldada por lodos os membros da Comissão, 
porque é a Comissão que toma uma decisão des
se tipo, pelo que pude ler. lsto·C!eve ser objeto de 
nossa reflexão. Para que o Presidente da Comis
são, Senador Antonio Carlos Magalhães, tiVesse o 
apoio da maioria, seria próprio que fizesse a cól'l
suta É preciso registrar isto, e o faremos por oca
sião da primeira reunião da Comissão, resj:leitosa
mente, porque se trata de procedimento que con
vém evitar aqui. Para evitar quaisquer ameaças à 
democracia ou ao Senado, às instituições demo
cráticas, nada como se utilizar dos instrumentos 
democráticos, o respeito ao Regimento, ao 'LISO da 
palavra. à livre expressão. de pensamento. Muito 
obrigado, meus cumprimentos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Eu é quem agrade
ço, eminente Senador Eduardo Suplicy, o seu apar
te, que traduz a preocupação de V.Exª. Veja, Sena
dor, na reunião de 21 de dezembro de 1994, este 
assun1D começou a ser tratado no Senado e comi
nua até a presente data. 

Gostaria de 'salientar que seu aparte destaCa 
um ponto das minhas preoa.,>ações. Se atrasarmos 
a ruplura do contrato com a Aaytheon, ocorrerá fa.. 
talmente que a execução do contrato do Sivam cria
rá relações técní~, criará compromissos que não 
poderão ser rompidos - ao contrário do que pensa o 
eminente Presidente do Tribunal de Contas da 
União - a qualquer momento. 

Quanto mais tempo passar, maiores serão os 
prejúzos, maiores as vincUações de todas as ordens 
que estaremos tecendo para com a empresa Ray!
heon. De modo que eiCeml meu disclr.;o agradecen
do o aparte de v. Exª, que tanto o engrandeceu. 

Mui1D obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Ademir Andrade) -O Sr. 
Senador EcfiSOn Lobão enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na fonna do disposto no art 203 do 
Regimento Interno. 

S. Exi! será atendido. 

. O SR. EDISON LOBÃO {PFL-MAJ -.Sr •. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores·, a imprenSá~ noti
ciado com insislência a pretensão. não se sabe ins
pirada em quem, de se suprimir, na prome~·Refor
ma Tributária, aguardada pelo Congresso, a oompul
soriedade da principal receita do· Serviço NaCional 
de Aprendizagem Comeréiai {SE:NAC) e do Serviço 
SOcial do Cornércío {SESC): 

· Em outros tennos; as·en!j,.esas de comércio e 
serviços não . màis. estàriam SÚjeitas . à eoiúriliuição 
C'l~sória destinada ao Senac e ao sesc·- 1% e 
1,5%, respectivamente -, calculada sobre á folhá ele 
pagamento de seuS em;>regàdos; 
· · · Na hipótese de prevalecer tal orientação, estar
se-ia decretando a extinção desses dois órgãós não 
govemaníentais, ·reconheCidos, . nacional e rnma
cionalmérite, eomo ·modelos de organização ·educa
cional e social: · · · · • 

Sr. Presidente, eis um detalhe, -entre tantOs oU
tros das diseussões reformistas, que precisam ser 
atenta e· cuidadosamente examinados. 

Uma das rnl3is graves deficiências do· I10SSG 
sistema educacional - e, aliás, curiosamente muito 
pouco comentada - reside na ausência de· cursos 
profissionalizantes. No Brasil, há um esforço excep
cional, que sabidarnente tem superado os recursos 
disponíveis, para que nossos jovens alcancem o ba
charelado dos níveis superiores. 

Essa meta seria elogiável se estivesse slbordi
nada, primeiro, à excelência do ensino universitário; 
segundo, à disponibtlidade do número de vagas sufi. 
cientes para os que se candidatam às faculdades; ter
ceiro, e talvez a principal condição, à existência dos 
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ar.;os profissionalizantes, qoo ~eitassem a voca
ção de nilhões de jovens que bt.scam o ensino Sl.perior 
à falia das especializações rD ensino médio. 

Na verdade, nunca entendi o porquê do desca
so dos poderes plblicos pelos cursos profissionali
zantes, os quais, a meu ver, deviam ganhar absoluta 
prioridade em nosso País. · · 

Quand() falo em curso profissionalizante, não 
rrie refiro aos que assim se denllminam porque, num 
dos currículos do segundo grau, hã matérias que se 
propõem. num determinado e curto período, a ensi
nar ao aluno como dar uma injeção ou como mistu
rar elemenlos químicos num exame.laboralorial •. Co- . 
nheço vãrios jovens que, por obrigação, atenderam 
a tais fugazes disciplinas e delas saíram tão inexpe
rientes quanl!l nelas iniciaJam. Tais currículos, se 
não são um engodo, são uma panaeoéia, sem qual
quer resultado concreto para a prá1ica profissional 
que se pretendeu inutilmente incutir no aluno. Des
pende~TH~e tempo e dinheiro, do aluno e da escola, 
nessas disciplinas de resultados que se têm compro
vados ineficientes. 

Curso profissionalizante, em termos técnicos 
produtivos, é aquele, tipo Senai ou Senac, em que o 
aluno se dedica em tempo integral ao aprendizado 
de uma profissão. No caso do Senai, por exemplo, o 
aluno põe a mão na graxa para descobrir os segre
dos da mãquina, movimenta tomos e serras elétri
cas, aprende os segredos da marcenaria e das liga
ções elétricas e, ao fim do dia, tem seu macacão de 
operãrio sujo de óleo; no Senac, também coni lempo 
integral, usa aventais de cozinheiros e chapéus de 
mestre-cuca para manusear os ingreçlientes do que 
vai elaborar nas frigideiras e nos fomos, veste sua 
rot4Ja de garçon para servir as mesas de fregueses 
em restaurantes, bares ou os uniformes apropriados 
corno arrumadeiras para seu trabalho nos hotéis e 
similares, e assim por diante. 

Em São Luís, no Maranhão, vale teslemunhar 
a organização do restauranle ali mantido, no centro 
da cidade, pelo Senac, com jovens aprendizes pre
parando e servindo, a preços razoáveis, as iguarias 
regionais preparadas com grande esmero. No Holel 
<:le Grogotó, em Barbacena, uma escola-modelo do 
·seriac, há uma disputa por reserva de vagas na ins
tituição, com serviços, também a preços razoáveis, 
comparáveis a estabelecimentos de muitas estrelas. 
Os que freqüentam tais lugares, mesmo que espora
dicamenle, sentem-se emocionados ao verificarem o 
aprendizado de jovens- nessas escolas de vagas·li
mitadíssimas para os candidatos - orientados por 
monitores mais experientes. 

Cito esses dois exemplos, Sr. Presidente, para 
informar que esses jovens aprendizes, com estágios 
que suponho sejam de um ano, são disputados em 
todo o País pela rede de restauranles e hotéis. Os 
melhores estabelecilhenl!ls de São Paulo, Rio, Belo 
Horizonle ou de outros Estados aguardam o término 
desses cursos profissionalizanles para atraírem os 
fonnandos para seus serviços. 

No Senai, são as fábricas, as serralherias e as 
mecânicas que buscam os forrnandos para a qualifi
cação dos seus recursos humanos especializados. 

Esses são os cursos profissionalizantes que, a 
exemplo de nações desenvolvidas, deviam se multi
plicar no Brasil. Mühões dos nossos jovens estariam 
melhor adaptados a esses cursos, que lhes dariam 
condições imediatas de bons empregos ou de bom 
início a empreendimentos aulônomos, do que se_ 
submeterem, à falia de alternativas, ao ensino uni
versitário que, pelas estatísticas aluais, nem sempre 
lhes asseguram empregos adequados. _ 

Aqui mesmo, em Brasilia, tenho o depoimento 
de muitos pais, que desejariam matricular s.!)us jo
vens em cursos efetivarnente profissionalizantes, 
que atendessem à vocação dos seus filhos, e não 
têm onde ou como fazê-lo. Em Taguatinga, onde há 
um núcleo do Senal, difícil uma vaga, se porventura. 
lã está a especialidade para qual se inclinam os inte
ressados. 

Em 1994, o Senac -encerrou o exercício com 
total de 1.433.868 matriculas. O Sesc registrou 
182.026.598 atendimenl!ls de comerciãrios e seus 
dependentes. 

No Maranhão, o Senac, com os seus Centros 
de Formação Profissional em São Luís, em Impe
ratriz, Caxias, Bacabal e Santa Inês, administran
do cursos e treinamentos, desde o primeiro grau 
até cursos técnicos, capacitou para o trabalho ou 
para aperfeiçoamentos, em 1994, 24.770 pessoas 
em 125 cursos, · efetivando 22.207 matrículas em 
1995. O Sesc, também no Maranhão, modernizou 
e ampliou vários Centros de Atividades, proporcio
nando atividades nos setores da educação, saúde, 
assistência médica, odontológica, refeições, lan
ches, merendas, atividades de esporte, lazer, re
creação. biblioteca, temporada de férias, trabalhos 
com grupos, cursos de atualização de conheci
mentos e expressões artíSticas. Atendeu, em 
1994, 2.046.11 O pessoas, quase a metade da po
pulação do Maranhão. 

A esta altura, portanto, pretender-se extinguir 
tais organizações governamentais .: pois seriam fa
talmente esvaziados sem a contribuição compulsória 
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das leis vigentes - seria um contra-senso. para não 
áiZer um absurdo impatriótico. 

Recentemenle, recebi do Sr. José Arteiro da 
Silva, presidente dos Conselhos Regionais do Sesc 
e Senac no Maranhão, um completo relalério das 
atividades daql!clas oJQanizações no meu Estado. 

Esteja certo S. Sa., bem corno o Sr. AlberiD 
Abdalla, presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, deit!ue. no Congresso, eu es
tarei aten1D para o problema 

Procurarei levar ao Governo Federal; e aos 
meus iluslreS Pares no .Senado, a inconveniência 
de, a qualquer pretexto, efelivar-se alguma decisão 
que ponha em risco a realização do grandioso traba
lho que tem sido levado a efeito por OJganizações 
como o Senac e o Sesc. 

É o que tinha a áiZer. 
Obrigado. 

· O SR.' PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 

trabalhos, designando para a sessão deliberaliva or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte 

08DEMDODIA 

Item único 
MENSAGEM W 106, DE 1996 

VolaÇão, em turno único, da Mensagem n!?-
106, de 1996 (n!?-29196, na origem), do Senhor Presi
dente da República, solicitando a retirada, a pedido 
do interessado, da Mensagem nº- 361, de 1995 (n!?-
1.193195, na origem), que indicou o nome do Senhor 
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diploma1a para exer
cer a função de Embaixador do Brasil jun1D aos Es
tados Unidos Mexicanos. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h48min.) 

ATA DA 179" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 30 DE 
OUTUBRO DE 1995 

::.5 

(Publicada no DSF, de 31 de outubro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho c16.ata; às páginas n•s 02135· a 02146, referente ao-
Parecer n• 691, de 1995, apresentado ao Projeto de Lei da Câmara n• 101, de 1993, "que 

fixa diretrizes e bases da educação nacional", que se republica por haver saído com 
incorreções 

'PARECER N21191, DE 1995 
(Da Comissão Oirelora) 

Redaçlo do vencido, para o turno 
suplemenlar, do Substltullvo elo Senado 
ao Prajeto ele Lei ela Clmara ~ 101, ele 
11193 ~ 1.258, ele 1988, na Casa ele ori
gem). 

A CorrissAo OireiDra apresenla a redaçlio do 
venc:ido, para o UnO ~. do &b;lltullvo 
do Seriado ao Projeto de Lei da Câmara n" 101, 
da 1993 (n" 1.258, de 1988. na Casa da origem), 

que estabelece as diralrizas a bases da educaçllo 
nadol'laL 

Sala ele Rauni6es da Com's s rn. 30 ela outubro 
ela 1995. - JOII6 Samey, Presidenta - Ranan c.
lhelras. Relalor - Ney Suassuna - José Eduardo 
Dutra. 

ANEXO AO PARECER ~691, DE 1995 

Fixa dlnllrlzeS a baseS da aducaçliO 
nacionaL 

o Congresso Nacional dacrela: 

TÍTULO! 
DA EDUCAÇÃO 

Art. I"· A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar. na convivência humana. no trabalho. nas instituições de ensino e 
pesquisa. nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
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Paráwqfo único. A presente Lei disciplina a educação escolar. que 
se desenvolve. predominantemente. por meio de ensino. em instituições própriaS_ 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 2 g_; A educação. dever da família e do Estado. inspirada nos 
princípios da liberdade e nos ideais de solidaried",;e humana. tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento da pessoa. seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. · . 

Art. 3 9 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualqade de condições para o acesso e permanência na escola. 

I! - liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e divulgar :i cultura. o 
pensamento. a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

rv - apreço à liberdade e à tolerãncia.; 

IV - apreço a liberdade e a tolerãncia; , ·:{ ··· -

V - coexistência de instituições publica{ 0rivadas- cté· . .;nsino·::. 
incentivando-se a colabm:ação entre o Estado e a sociedade; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização dos profissionais do ensino. garantindo. na forma 
da lei e respeitada a autonomia universitária. plano de carreira para o magistério público. 
com piso salarial profissional; 

garantia de: 

VIII - t,.esti!'l democratica do ensino público. na forma da lei; 

IX- garantia de padrão de qualidade. 

TÍTULO III 
DO DIREITO A EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR 

Art. 4• O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

I - acesso ao ensino fundamental. obrigatório e gratuito: 

I! - garantia de acesso ao ensino fundamental gratuito para os que 
não o cursaram na idade própria; 

III · progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 
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IV - atendimento educacional 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 níveis mais elevados do ensino. da pesquisa e da 
criação artística. segundo a capacidade de cada um; 

~~ 

VII - oferta de ensino notumo regular. adequado às condições do 
educando; 

VIII - atendimento ao educando, no ~:nsirio fundamental público, 
através de programas suplementares de material didático-escolar. transporte. alimentação 
e assistência à saúde; 

• Art. 5 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda. o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

o 
§ 1 Compete ao Poder Público: 

I - recensear a população em idade escolar para 
fundamental. bem como os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; 

II - fazer-lhes a chamada pública; e 

-· -~ 
~ 
~ 

o ensinei 

lll -zelar .. junto aos pais ou respons~veis peh ryliR;ia à eseela. 

§ 2 o ·Qualquer das partes mencionadas no capru deste artigo tem 
legitimidade para peticioniit no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumàrio a ação 
judicial corresponden~e. 

. § 3 o Em todas as esferas administrati'o<as. o Poder Público . 
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório. nos termos do caput deste 
artigo, contemplando em seguida os del!"ais níVeis e modalidades de ensino. conforme as 
prioridades constitucionais e legais. 

:, 4° Comprovada a negligência da autoridade competente para 
garantir o oferecimcnr-:> do ens;no obrigatório, poderà ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 

, 5o O ...- 1mprimento da obrigatoriedade do ensino se farà mediante 
a freqüência à escola.' 'ISSeguradas ourras 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 padrão minimo de qualidade, 
avaliado pelo Poder Público, alcançando os mínimos de dias letivos e horas-aula fixados 
nesta Lei: 

573 
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II - receber informações sobre curriculos, programas. avaliações do 
estabelecimento; e freqüência e rendimento dos alunos. 

Art. 7 São deveres dos p~ e responsáveis: 

I - matricular no ensino obrigatório seus filhos e as crianças e 
adolescentes sob a sua guarda, zelando pela sua freqüência e rendimento escolares, ou 
assegurar alternativa satisfatória; 

~ 

II - participar e colaborar com a associação de pais e outras 
entidades de cooperação com a escola. 

TÍTULO IV 
DA LIBERDADE DE ENSINO 

Art. s" O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
·respectivo sistema de ~nsino; 

II - a!!torização e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no Art. 
213 da Constituição Federal. 

TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 9". A Üúão, os Estados. o Distrito F e ' 01 ..Mu~Úfíflfi~ 
organizarão, em regime de colaboração. seus respectivos sistem de ~rtsl'llcr D 0 . • 

§ I ° Caberá à União a coordenação da politi~·-;ci~~ ~de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais instànciliS educacionais. 

§ 2 o Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 
termos da presente Lei. 

Art. 1 O. A União incumbir-se-à de: 

I- elaborar o Plano Nacic11d! de Educação, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - organizar, manter e d<.:>:envolver os órgãos e instituições oficiais 
do sistema federal de ensino e o dos Territórir.; 

III - prestar assistência técm;:a e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvi:nento de seus sistemas de ensino e o 
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atendimento prioritário a escolaridade obrigatória. exer.::endo sua função redistributiva e 
supletiva; 

IV - estabelecer. em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Mwúcípios. competências e diretrizes para o ensino fundàinehta!, que nortearão os 
curriculos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar fortnação básica comum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar no ensino fundamental e médio.·.em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a defirúção de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

vn - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-
graduação; 

vm - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 
ensino superior, com a coÕperaçãO dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre es1e 

nível de ensino; 

IX- autorizar. reconhecer, credenciar e supervisionar os cursos e ,.aS 
instituições de ensino superior do seu sistema de ensino. ~ 

§ I" Para desempenhar as suas funções, a União> fica auto~a 
criar um órgão nortnativo colaborador. 

§ 2" Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a Uniãó 
terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecinlentos e 
órgãos educacionais. 

o 
§ 3 As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas 

aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior. 

§ 4" Os resultados dos processos de avaliação a que se refexem os 
incisos VI e VIII orientariio a politica educacional. 

. . . 
Art. 11. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver seus sistemas de ensino; 

D - exercer ação redistributiva e supletiva em relação aos seus 
Municípios. partic:tilarmente no campo do ensino :fundamental; 

m - elaborar e executar politicas e planos educacionais, em 
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. integral!!!!! e coordenl!!ldo 
as suas ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar. reconhecer. credenciar, acompanhar e avaliar os 
estabeleciméntos do seu sistema de ensino: 

V- assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade. o 
ensino médio e a formação dos profissionais de educação; · · 

· Parágrqfo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências 
ref--rentes aos Estados e aos Municípios. 

575 
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Art. 12. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver seu sisterr,., :!e ensino. 
integrando-o com as políticas e planos educacionais da União e dos EstaJc ·. -

II - exercer ação redístributiva em relação às suas escllr: s: 

III - baixar normas complementares para o seu síst<:ma ';e t:nsino; 

;v - oferecer, com absoluta prioridade; o ensino fundamental ~ em 
seguida. a educação infantil, vedada a atuação em outros níveis e modalidades de ensino 
enquanto não estiverem plenamente atendidas as necessidades da sua área de 
competência. 

Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, sob a responsabilidade de sua 
direção, incurnbir-se-ão, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, de: 

na forma da lei; 

rendimento; 

~ 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - ·· administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financetros, 

III - velar pelo cumprimento do plano de tr::;,aJho de cada docente; 

IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

V- articular-se com as famílias e a comunidade, criando ptocessos 
de integração da sociedade com a escola; 

VI - informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógic'.a. 

Art. 14. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - elaborar e cumprir o seu piano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento; 

n - velar pela aprendizagem dos alunos; 

ill - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

IV - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar· integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

V - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 

Art. 15. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica. de acordo com as suas peculiaridades e conforme 
os seguintes prinCípios: 
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I - participação dos docentes na elaboração e execução do projeto 
pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. ~ 

Art. 16. Os sistemas de ensino assegurarão aos estabelecimentos que os 
integram progressivos graus de autonomia pedagógica ·e administrativa e de gestão_ 
financeira .1bs;rvadas as normas gerais de direito financeiiÇ público. · · 

Art. 17. O sistema federal de ensino compreende: 

I- as instituiÇões de ensino mantidas pela União; 

II - as ins):ituições de ensino supenor criadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 

Art. 1!1. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 
compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público estadual ~:: 
pelo Distrito Federal; ~ 

II - as institUições de ensino superior mantidas pelo Poder Público 
municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 
mantidas pela iniciativa pfivada. 

Parágrafo único: No Distrito Federal.1 as institcições de educação 
infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram s'eu sistema de ensino. 

Art. 1?. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
. . -

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 

TÍTULO VI 
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 20. A educação escolar se divide em: 

I - educação básica; 

II - ensino superior. 

577 
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CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

SEÇÃOI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. A educação básica, composta pela educação infantil, pelo ensino 
·fundamental e pelo 1:nsino médio, r~0derá organizar-se por séries anuais, períodos 
semestrais, cicios, grupos desseriadc~. com base na idade, competências e outros 
critérios, além de outras formas de (•rgauização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

o 
§ 1 A escola oc•d.~rá reclassificar os alunos, inclusive quando se 

tratar de transferências entre esta,!,elecimentos situados no Pais e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais. 

~ 

o . 
, § 2 O calendário escolar deverá adequar -se ás peculiaridades 

regionais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
sem com isso reduzir a carga letiva prevista nesta Lei. · 

Art. 22. A educação básica regular organizar-se-á de acordo com as 
seguintes normas comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos--dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

II - a classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino 
fundamental. pode ser feita:: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a 
série ou fase anterior, na pr!'>pria escola; 

b) por transferência. para candidatos procedentes de o urras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação 
feita pela escola. que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 
permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino; 

III - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: 

a) avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de recuperação de estudos para alunos com arraso 
escolar, 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação de aprendizado; 
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d) aproveitamentO de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período Ietivo. para os casos de baixo rendim:nto escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seu regimento; 

IV - o controle de frequência fica a cargo de cada estabelecimento 
de ensino. confol"tJle o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de 
ensino~ 

~ 

V - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, 
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de -cursos, 
com as especificações cabíveis. 

Parágrafo único. O disposto . néste anigo se aplica à educação 
infantil apenas no que couber. 

4 

Art. 23. Os currículos do ensino fundamental :: mWio terão uma base 
nacional comum. estabelecida pela União. que poderá ser c:Jmplemer-:ada, em cada 
sistema de ensino e, se for o caso. em cada estabelecimento, cotil uma partet' 
diversificada, de modo a assegurar o respeito aos valores culn=.:ais . .: anisticos nacionais. r 
regionais e locais. · ;:. 

§ I a As atividades artísticas e a educação física. integradas à 
proposta pedagógica . da escola. serão atividades obrigatórias no ensino fundamental e 
médio. sendo oferecidas oportunidades apropriadas para alunos portadores de 
necessidades especiais. 

§ 2" O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 

Art. 24. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda. 
as seguintes diretrizes_: --

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos 
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democritica; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento. 

SEÇÃOII 
.DA EDUCAÇÃO fNFANTIL 

Art. 25. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança ate seis anos de idade.. em seus aspectos físico. psicológico, intelectual 
e social, complementando a a~ da família e da comunidade. 

Art. 26. A educação infantil será oferecida em: 
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I - creches., ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 
deidade; 

II - em pré-escola5 para as de quatro a seis_ anos de idade. 

Art.. 27. Na educação infantil a avaliação se fará mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvo.lvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acessq ao ensino fundamental. 

~ 

SEÇÃO III 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art.. 28. O ensino fundamental. com duração nnruma de oito anos, 
obrigatório a partir dos -sete anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cid,adão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender. tendo como 
r.1~ios básicos o pleno donúnio da leitura. da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
p0Utico, d<1 tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a forntação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vincules de faqillia. dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1 • É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em dois ciclos: 

I - o.primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes 
de turmas que núnistrem a totalidade ou a maioria dos componentes curriculares; 

II - o segundo definido, basicamente.,_ por estar a cargo de docentes 
especializados por componente curricular. 

§ z• - A extensão do ensino fundamental poderá., facultativamente, 
ser ampliado para nove anos de duração, iniciando-se aos seis anos de idade. 

§ 3° O ensino religioso, de matricula facultativa. constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, podendo ser 
oferecido, de acordo com as preferêocias manifestadas pelos alunos ou por seus 
responsáveis., em caráter: 

I - confessional. de acordo com a opção religiosa do aluno ou do 
seu responsável, núnistrado por professores ou orientadores religiosos preparados e 
credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; 

II - interconfessional. resultante de acordo entre as diversas 
entidades religiosas. que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 
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§ 4• Os sistemas de ensino atuarão de forma articulada com as 
entidades religiosas para efeito da oferta do ensino religioso e do credenciamenio dos 
professores ou orientadores. 

~ 

§ s• Aos alunos que não· optarem pelo ensino religioso será 
assegurada atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento de 
justiça, a solidariedade humana, o respeito à lei e o amor à bõerdade. 

-~ § .6• O ensino fundamental regular serà ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

Art. 29. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatto horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de pertnanência na escola para tempo integral. associado a programas 
suplementares de alimentaçm, assistência à saúde. material didático-escolar e transporte_ 

§ I • São ressalvados os casos do ensino norumo e das formas 
alternativas de organização autorizadas na presente Lei. -· 

o ~ 
§ 2 Os sistemas de ensino darão prioridade na criação e extensãq 

da escolarização em tempo integral: 'o_ 

a) a zonas prioritárias de atenção educacional.. caracterizadas pela 
elevada ocorrência de pobreza e baixo desempenho educacional. especialmente nas áreas 
metropolitanas; 

b) às pr,;·1eiras séries do ensino fundamental, sucessivamente, até 
atingir a última. 

§ 3° A e·•~::nsão Ja escolaridade em tempo integral poderá fazer-se 
mediante escolas integradas. c<Jm!>inaç.io de .escolas-classe com escolas-parque.. escolas 
complementares ou outras morl.ilidades definidas pelos sistemas de ensino. 

o . 
§ 4 A Jornada de trabalh-. dos professores será subordinada às 

necessidades do horário letivo dos alunos. 

SEÇÃOIV 
DO ENSINO l\1ÉDIO 

Art. 30. O ensino médio. etapa final da educação básica, com duração 
núnima de três anos., terá como finalidadeS; 

I - a consolidaÇão e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental; 

II - o aprimoramento do educando como pessoa humanà; 

III - a preparação bàsica para o trabalho e a cidadania; 
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IV - o desenvolvimento das capacidades de autonomia intelectual e 
moral. 

§ I o O ensino médio terá como objetivos: · -
I - o dominio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 

a produção moderna; · 

.JI - o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; .. 
III - o dominio dos conhecimentos sócio-históricos necessários ao 

exercício da cidadania. 

§ 2° O ensino médio, atendidos os seus objetivos referentes à 
educação básica, poderá formar o educando para o exercicio profissional. 

Art. 31. O ensino médio terá orgimização flexível para atender às 
diversificadas necessidades dos seus alunos. 

Parágrqfo único. Os cursos do ensino médio terão eqüivalência 
legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos. 

SEÇÃO.IV 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Art. 32. A educação de jovens e adultos será destinãda àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria. 

Parágrqfo único. Os siStemas de emino assegurarão aos jovens e 
ãos adültos.. que não pudenLYJt efetuar os estudos na idade regular, opormoidades 
educacionais ·apropriadas, levando em conta as carnct~risticas do alunado. seus 
interesses, condições de vida e de trabalho. mediante et.rscs e exames. 

Art. 33. Os sistemas de ensino manterão ;;ursos e exames supletivos que 
compr~nderão a base nacional comum do currículo, llabilita.-1do ao prosseguimento de 
estudos em caráter regular. 

o 
§ I Os exames a que se refere o caput deste artigo se realizarão: 

a) ao nivel de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos; 

b) ao nivel de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos. 

o 
§ 2 Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos 

por meios informais serãó aferiâós e reconhecidos mediante exames. 
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SEÇÃOV 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 34. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educaçãO, ao trabalho. à ciência e à tecnologia. conduz ab permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. 

~ 

~ Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental. médio e superior, bem como o trabalhador em geral. jovem ou adulto, 
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. 

Art. 35. A educação profissional será deseilvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes . estratégias de educaç,ã,o continuada. em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

~ 

Art. 36. o conheCimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
tràbalho, poderá · ser objeto de avaliação, reconheCimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos, bem como para'b exercício profissional. ~-

~ 

Parágrcifo único. Os diplomas de cursos de educação profissional ~ 
de nível médio, quando registrados. terão validade nacional. '-

Art. 37'. As escolas técnicas e profissionais oferecerão cursos abertos aos 
alunos das redes pública e particular de educação básica. condicionada a sua matricula à 
capacidade de aproveitamento e não ao nível de escolaridade. 

CAPÍTULO IV 
DO ENSINO SUPERIOR 

Art. 38. O ensino superior tem por fiilalidade promover o domínio e o · 
desenvolvimento das ciências, das letras e das artes, a formação humanística e 
profissional, a pesquisa. a difusão cultural .e a extensão, pem como contribuir para a 
solução dos·problemas nacionais e regionais. 

Art. 39. O ensino superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 

r· - pós-médios, abertos a candidatos que atendam aos requ.s.:.:J~ 

est!'helecidos pelas ihStituições de ensino; 

II - de graduação. abertos a candidatos que tenham conclu: io " 
ensino médio ou equivalente ~ tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de ·pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, bem como cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros. abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino; 
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IV - de extimsão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada câSo pelas instituições de ensino. 

Art. 40. As instituições de'.ensinO superior se organizarão na forma de: 

I - universidades; 

II - centros de ensino superior; 
~ 

m - institutos; 

IV -.outras formas. de organização. 

Art. 41. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem càmo o 
credenciamento de instituições de ensino superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados. periodicamente, após processo regular de avaliação. 

o 
§ i O resultado das avaliações, o recredenciamento das instituições 

referidas no caput e a renovação de reconhecimento de cursos poderão incluir 
recomendação para desativar cursos e habilitações. 

o • 
§ 2 As instituições cuja avaliação for desfavorável será concediáo 

prazo para saneamento de suas deficiências, após o qual serão reavaliadas. 

§ 3 o Persistindo as deficiências apontadas no processo reavaiiativo, 
as instituições dé ensino superior poderão sofrer intervenção e, ainda: 

I - ser obrigadas a desativar cursos; 

II - ser descredenciadas; 

m - no caso de universidades, além do disposto nos incisos 
anteriores, perder temporariamente a autonomia e prerrogativas. 

§ 4 o No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável 
por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos 
adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. 

Art. 42. No ensino superior, o ano letivo regular, independente do ano 
civil. tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, podensfo ajnsJa as 
instituições oferecer, entre os periodos regulares. programas de ensino, pesquisa e 
extensão. 

o 
§ 1 As instituições. i!úonnarão aos interessados antes de cada 

periodo letivo os programas dos cursos e âemais componentes curriculares, sua d,uração;· 
requisitos, qualificação dos professores. recursos disponíveis e critérios de avaliação. 
obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

o 
§ 2 Os alunos que tenham comprovado aproveitamento nos 

estudos. demonstrado ,JOr meio de provas e outros instrumentos de avaliação poderão 
ter abreviada a duração dos seus cursos . 

.) , - - - -

§ 3 E obrigatória a freqüência de alunos e professores. salvo nos 
programas de educa<,.iio a distànci"a. 
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~ 4° O cumprimento dos progranJa5 de ensino aprqvados pára cada 
período Ietivo é obrigarório. · 

Art. 43. As instituições de ensino superior poderão nünistrar cúrsos 
regulares em regime seriado ou sistema de créditos. 

Parágrafo único. Os cursos poderão ser de meio periodo ou de 
periodo integr~, qualquer que seja o horário ou ainda ministrados a distância. 

Art. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensino superior 
credenciadas ou reconhecidas, quando registrados. terão validade nacional como prova 
da formação recebida por seu titular. 

§ 1° Caberã às .instituições de ensino superior credenciadas ou 
reconhecidas registrar_os diplomas por elas expedidos~ · 

§ 2"~ Os diplomas de graduação expedidos por universidades 
estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo . 
nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou 
equiparação. 

§ 3" Os diplomas de Mestrado e Doutorado, expedidos por 
universidades estrangeiras. só poderão ser reconhecidos por universidades públicas que 
possuam curso de Doutorado credenciado e avaliado, na mesma área de conhecimento. 

Art. 45. As instituições de ensino superior, quando da ocorrência de 
vagas. abrirão matricula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que 
demonstrarem capacidade de cursá-Ias com proveito, mediante proceSso seletivo prévio. 

Parágrcifo único. As instituições referidas no caput poderão 
conceder certificados de estudos superiores parciais. de diferentes níveis de abrangência, 
aos alunos que ~em créditos em pelo menos cinco disciplinas correlacionadas. 

Art. 46. É livre o exercicio das profissões, exigida a qualificação especial, 
na forma da lei, nas áreas da saúde, da engenharia e do direito. 

Art. 47. As universidades são instituições pluridiscipliitares de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 
cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada :mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes do ponto de vista regional e nacional; 

II - maioria de seus docentes em regime de tempo integral e com 
titulação em nível de mestrado e doutorado. 

Parágrcifo único. É facultada a criação de universidades 
especializadas por campo do saber. 

Art. 48. No exercicio de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades. sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
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I - criar, organizar e extingu:: cursos e programas pós-médios, de 
graduação, pós-graduação e extensão em sua s,;. !e, obedecendo às normas gerais da 
União e, quando for o caso. do respectivo siste-na de ensino: · 

II - fi"q!r os curriculos dos se,,s curs' •s e programas, observadas as 
normas gerais pertinentes; · 

rrr - estabelecer planos. pr.ogramas e projetes de pesquisa cientifica. 
produção artística e âiividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 
instirucional e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estarutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atínentes; 

VI - ~onferir graus, diplomas e outros tírulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetes de 
investimentos referentes a obras, serviços é- aquisições em geral, bem- como adrninist!"JII' 
rendimentos conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista rio 
ato de constiruição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 

Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma 
da lei, de estaruto juric!ico especial para atender às peculiaridades de sua estrurura, 
organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira 
e do regime juridico do seú pessoal. . . 

. § 1 • No exercício da sua autonomia, além das atribuições 
asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e 
administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais 
pertinentes e os recursos disponíveis; 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as 
normas gerais concernentes; 

m - aprovar e eXecutar planos, programas e projetas de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em gerai, de acordo com os 
recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;-

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V - adotar regime financeiro e contábi! que atenda às suas 
peculiaridades de organização e funcionamento: 
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VI - reavaliar operações de crédito ou de financiamento, com 
aprovação ·do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e 
equipamentos; 

vn - efetuar transferências, quitações e tornar outras providências 
de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempeÓho. 

o . 
§ 2 Atribuições merentes à autonomia universitária poderão ser 

estendidas a instituições que comprovem alta qualificação cientifica, com base em 
avaliação procedida pelo Poder Público. 

Art. 50. Qualquer ôckd:io academicamente habilitado pot!.c-:-< exigir_ a 
abertura de concurso público de provas e titules para cargo de docente ce ;rstituir.'\o 
pública de ensino superior que estiver sendo ocupado por professor não conc;.,r.;aeo, pur 
mais de seis anos. ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 d2 C.t·hstituição 
Federal e ! 9 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 51. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, 
recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino .. 
superior por ela mantidas. J . 

Art. 52. As instituições públicas de ensino superior obedecerão ao "
principio da gestão democrática. assegurada a existência de órgãos coleg1ados 
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional., local e 
regional. 

Parágrafo ú;zico. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta 
por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem 
da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de 
dirigentes· 

Art. 53. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor ficará 
obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas. 

. TÍTULOVII 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Art. 54. A formação de profissionais da educação terá como 
fundamentos: 

II - aproveitamento da formação e experiênciás anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades; 

III - formação preferencial em nível superior. 
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Art. 55. A formação de profissionais para a educação básica se fará cm 
universidades e institutos superiores de educação. 

§ I • Os institutos superiores de educação serão institUições de nível 
superior, integradas ou não a universidades e centros de ensino sü'perior, e manterão: 

- I - curso normal superior para formação de professores dacemea 
para a educação básica; 

II - programas de adaptação e de formação em serviço para 
portadores de diplomas de ensino superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de_ educação continuada para os docentes de. 
diversos níveis. 

§ z• Os institutos superiores de educação, além do curso normal 
superior. poderão também4.naritl"r curso normal de nível médio, para a formação de 
professores destinados à educação infantil e às séries iniciais do ensino fundamental . 

. \.rt. 56. É facultado aos sistemas de ensino é às instituições formadoras 
de docentes par•;elar seus programas de formação e aperfeiçoamento, intercalando ciclÕs 
de instrução •eorica f de capacitação em serviço, de modo, inclusive, a aproveitar os 
intervalos enm! os perivdos letivos regulares. 

Art. 57. Nas regiões onde não existirem condições para graduar e!Jl nivel 
superior a totalidade dos profiss;onais da educação, será admitida a formação em escolas 
normais de nível médio para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino 
fundamental. tendo em vista as condições reais de ensino e respeitando-se os requisitos 
minimos para regresso na carreira fixados pelos respectivos sistemas de ensino. 

Art. 58. A formação docente, exceto para o ensino superior, incluirá 
prática de ensino de, no mínimo, trezentaS horas. 

Art. 59. A preparação para o exercício do magistério superior se fará, em 
nivel de pós-graduação, em programas de lhcstrado e doutorado. 

Parágrcifo único. É assegurada a equivalência de títulos acadêmicos 
às pessoas'lie notório saber. 

Art. 60. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação. assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estanJtos e dos 
planos de carreira do magistério público: 

I · - formação profissional, com aperfeiçoamento continuado, 
. inclusive em serviço; 

II • piso salarial profissional; 

III • condições adequadas de trabalho. 
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TÍTULO VIII 
DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO 

Art. 61. Serão recursos_públicos destinados' à educação os originários de: 

I- receita de impostos próprios da União. dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

:: II - receita de transferências constitucionais e voluntárias; 

III - receita do salário-educação e de outras contribuições SQeíais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

Art. 62. A União aplicará, anualmente. nuD.ca menos de dewim e os 
Estados, o Distrito Federal' e os Municípios. vinte e cinco ·por ceruoJ IKisi]Ji!!fiJ1"ft Aa 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1 o A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos resP.ectivos 
Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste anigo, receita do 
g()vemo que a transferir. · 

§ 2 o Para efeito do cumprimento do disposto no copur deste artigo, 
serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 
aplicados na forma do art. 213 da Constituição Federai. 

§ 3 o Considerar-s~-ão excluídas das receitas de impostos 
mencionadas neste artigo: 

I 7 as operações c..: crédito por antecipação de receita orçamentária 
de impostos; 

II - as entradas compensatórias, no ativQ e no- passivo financeiros, 
quando relativas à receita de impostos. 

§ 4° Para fixação inicíal d~s valores correspondentes aos mínimos 
estatuídos neste artigo. serà considerada a receita estimada na lei do orçamento anual. 
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais. com 
base no eventual excesso de arrecadação. 

§ s" As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as 
efetivarnente realizadas, que resultem rie não atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios. serão apuradas e corrigi~ a cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 6° O repasse dos valores referidos neste artigo serà feito 
mensalmente ao órgão responsàvel pela educação. 

§ 7" O atraso da liberação sujeitarà os recursos à correçã6 
'llonetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 
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Art. 63. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compreend,11flo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pess~al docente e demais 
profissionais da educação em atividade; 

-: equipamentos; 

ensino; 

II - aquisição, manutenção. construção .e conservação de instalações 
~ 
4 

III - uso e sustentaÇão de bens e serviços · relacionados com o 

IV - levantamentos · estatísticos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; ~ 

VI - concessão de bolsas de estudo e de trabalho; 

VII - amortização e custeio de operações de crédito. destinadas ~ . 
atender ao disposto nos itens deste artigo. · .. 

Art. 64. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 
ensino aquelas realizadas com: 

I - pesquisa. quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino. que não vise. precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 

II - subvenções a instituições privadas. de caràter assistencial. 
desportivo ou cultural; · · 

Ill - formação de quadros especiais para a adminístràção pública. 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 

IV - programas suplementares de alimentação. ::.ssistência à saúde e 
transporte; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que reali:a.ddS pa• •• beneficiar 
direta ou indiretamente a rede escolar. 

Art. 65. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
serão apuradas e publicadas o nos balanços do Poder Público. assim como nos relatórios a 
que se refere o art. !65, § 3 • da Constituição Federal. 

Art. 66. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, 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 colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais, baseado no 
cálculo de custo mínimo por aluno. capaz .ae assegurar ensino de qualidade. 
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Parágrqfo único: O custo mínimo de que trata o caput será 
calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, 
considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades e 
níveis de ensino. • 

Art. 68. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será 
exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acessO e garantir o 
padrão mínimo ãe qualidade de ensino. 

§ 1° A ação a: que se refere. o caput obedecerá fórmula de domínio 
público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esfurço fiscal do 
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção· e do 
desenvolvimento do ensino. 

o . 
§ 2 A capacidade de atendimento de cada governo será definida 

pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatórios na mamttenção e 
desepvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo· de 
qualidade. 

§ 3° A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em 
favor do Distrito Federal, dos Estados e dos Municipios se estes oferecerem vagas, na 
área de ensino de sua responsabilidade, conforme artigo ll, V, e artigo 12, IV, desta Lei, 
em número inferior à sua capacidade de atendimento. 

Art. 69. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará 
condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados., Distrito Federal e Municipios do 
disposto na presente Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. 

Art. 70. As instituições privadas de ensino se enqnadr;pjjp nas <egninuts 
categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são 
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de,.direito privado que 
não apresentem as características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas e ~das 
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas de professores e alunos, que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade e, ainda, que disponham de outras fontes significativas de 
rece1ta que não as mensalidades escolares; 

· m - · confessionais, assim entendidas as que são instituídas por 
g.e;JCs de pesso'lS tisicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação 
confessiotla! e ideologia especificas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

Art. 7!. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitàrías, confessionais ou filantrópicas que: 
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I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em edllcllção; 

U - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária. filantrópica ou ·confessionaL ou ao Poder Público. no caso de encerramento 
de suas atividades; 

III- prestem contas ao Poder Publico dos recursos recebidos. 
~ o - . 

'li I Os recursos de ·que trata este artigo poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para a educação básica. na forma da lei. para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 
pública de donúcilio do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão da sua rede local. 

§ 2 o As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro de> Poder Público. inclusive mediante bolsas de estudo. 

TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 72. A educação especial terá como objdivo proporcionar, rneúill.l;:.: 
atendimento apropriado, o pleno desenvolvimento das potencialidades do educando com 
necessidades especiais. 

§ 1° Os educandos com necessidades especiais 'Serão matriculados 
preferentemente no ensino regular. 

§ 2° Quando, em virtude das condições especiais dos educandos, 
não for possível a sua integração ao ensino regular, o atendimento será feito em classes, -
escolas e serviços especiiiliZados. . . 

§ 3 o O exercício do magistério em educação especial exigirá 
formação específica em cursos de nível médio e superior. 

Art. 73. Os sistemas de ensino assegurarão adequação própria aos 
educandos com necessidades especiais. 

Art. 7-1. Os sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização 
das instituições privadas. sem fins lucrativos, com aruação em educação especial, para 
efeito de apoio técnico e firlancelfti pelo pt>der público. 

Art. 7 5. A União apoiará técnica e financeiramente os ·sistemas de ensino 
no provimento da educação bilingüe e intercultura! ás comunidades indígenas, 
desenvolvendo programas integrados de ensino e pe>quisa. 

§ 1°. Os pr ,,gramas a que se refere o caput serão planejados com 
audiência das comunidades indigenas. 
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§ 2°. Os programas mencionados pelo caput, incluídos nos Planos 
Nacionais de Educação. terão o~ ~eguin•.-,s objetivos: 

I - fortalece~ as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; • 

II . - manter programas de formação de pessoal especializado, 
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; 

• • III - desenvolver currículos e programas especificos, neles incluindo 
os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngüe. 

Art. 76. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em· todos os níveis e modalidades de ensino, e de 
educação continuada · · · 

- Q__ ' • 

§ I A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais. terá exames realizados em estabelecimentos credenciados. · 

§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização ~ 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. [ 

~ ...;.-

Art. 77. É pertnitida a organização de cursos ou instituiÇÕeS de .• o~ 
experimentais, sem autorização prévia, desde que obedecidas as disposições desta Lei. 

Art. 78. O ensino militar é regulado em lei especifica.' admitidi -a
equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sisteinas de. ensino. 

Art. 79. As bolsas concedidas pelo Poder Público para estudo de pós- · 
graduação. e para pesquisa assegurarão. condições condignas de .. manutenção .. ao~ 
contemplados, observ.ada a pontualidade dos respectivos pagamentos.. . · 

Art. 80. Os discentes do 'ensino superior poderão ser aproveitados em 
tarefas de ensino e pesquisa pelas . respectivas instituições, exercendo' iUriçõciS . de 
monitoria, rentunerada ou não, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRlAS 

Art. 81. Fica instituída a "Década da Educação", a iniciar-se um ano a 
partir da publicação desta Lei. 

§ I o A União, no prazo de um ano a partir da publi~_l!L 
presente Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional jle );dy9íciiõcoDil 

diretrizes e metas pará os· dez anos seguintes. em sintonia com a "Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos". . . ·· · 
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§ 2° O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze· e de qumze a 
dezesseis anos de idade. 

§ 3° Cada MuniCípio e, supletivamente, o futado e a UniãC', deverá: 

a) matricular todos os educandos a p?:tir dos se•e anos de idade e.. 
facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundarnf:ntal; 

. G) prover cursos presenciais ou a di::tincia aos jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados; 

c) realizar programas de capacitação p.rra todos os professores em 
exercício, utilizando também, para istó. os 'recursos da <>duc;1ção a distância; 

d) integrar todos os estabelecimentos de ensin 'J fundamental do seu 
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 

4 

§ 4° Até ao fim da "Década" a que se refere o capur só serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento ~em 
serviço. 

§ 5° Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral. 

§ 6° A Assistência 'financeira da União aos Estados. ao Distrito 
Federal e aos Municípios, oem como a dos Estados aos seus MunicipioS; ficam 
condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e_ dispositivos legais 
pertinentes pelos governos beneficiados. 

Art. 82. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
adaptarão sua legislação educacional e de ensino aos dispositivos da presente Lei ·no 
prazo máximo de dois anos; a partir da data de sua publicação. 

§ 1 o No mesmo prazo do capur, as instituições de ensino 
adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos da pre'lellte Lei, observadas, .no 
que couber, as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

§ 2° O prazo para que as universidades cumpram o previsto no 
inciso II do art. 47 é de oito anos. 

Art. 83. Esta Lei será publicada tendo coiilo ariexo o texto da Seção I do 
Capítulo m do Título VIII da Constituição Federal. 

Art. 84. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
o • 

Art. 85. Ficam revogadas a Lei n 4.024, de 20 de dezembro de 1961; a 
Lei n" 5.540, de 28 de dezeiilbro de 1968; a Lei n· 5.692, de 11 de agosto de 1971; a Lei 

· n° 7.044, de 18 de outubro de 1982, assim como as leis e os decretos-leis que as 
modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. · 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ATA DA 9' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE 
JANEIRO DE 1996 . 

(Publicada no DSF, de 19 de janeiro:tle 1996) -
R E T I F .I C A Ç O E S. 

À página n• ()0542, referente às emendas de plenário oferecidas ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 05, de 1996 

Onde se lê: 

EMENDA N" 1 - PLEN ADITlV A 

EMENDA N" 2 --PLEN 

Leia-se: 

EMENDA N" ~-- PLEN 

EMENDA N" ·3 - PLEN · . 

• . " ~ •. 

Na página 00543, .·2~ coluna, na fala do Pre~i.dente, 

Onde se"·lê: 

O sR, PRESIDENTE (José Samey)- O~ ... 
c:er é cocllállo às ane~ldas apo a se m:las em plellériO. 

Em votaçAo as emetldas. 

Leia-se: 

... . . 
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O SR. PRESIENTE(José Sarney) - O parecer e contrário as 

emendas apresentadas em plenário. 

Passe-se ao encaminhamento da votação do projeto e das 
emendas. 
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Ata da 12ª-sessão deliberativa ordinária 
em 23 de janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonío Vilela Rlho, Levy Dias e Ney Suassuna 

AS 14 HORAS "E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Aderrir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
Tá,VOia- BeiJo Parga- Benedila da Silva- Beni V eras 
- Bernan:lo Cabral - Carlos Bezena - Carlos Palrocí
nio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coliinho 
Jorge - Darcy Ribeiro - EcfiSOn Lobão - Eduardo Su
plicy- 8cio Álvares - Emília Fernandes- Epilá::io Ca
feteira - Emandes Amorim - Espeliõ.atl Arrio - Fer
nando Bezerra - Flaviano Meb - Frei1as Neto - Ger
son Camata .:.. Gilberlo Mianda - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - HLgO Napoleão - HUTiJerto Lu
cena - fris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Pe
res - Joà:l França - Joà:l Rocha - Joel de HoHanda
Jonas Pinheiro - Josaphal: Marinho - José Agripino -
José Alves- José Bianco- José Fogaça- José lgnã
cio Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
Lauro Gampos- Leomar Ql.intanilha- Levy Dias - Lu
oídio Portella - lúcio Alcântara - l.ú:lio Coelho - Ltiz 
Alberto de Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda -
Nabor JIÍIÍOr- Ney Suassma- Odacir Soares- Ono
fre QLinan - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon 
- Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freire -
ROberto Requião - Romero Ju;:á - Romeu TU11a -
Ronaldo Cunha Lima- Sebastião R~- Sérgio Ma
chado- Teolônio Vilela Filho- Valmir Campelo
Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
lista de presença acusa o comparecimenlo de .75 
Srs. Senadores. Havendo número regimen1al, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N• 9, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Gamara n"-131, 
de 1995-Complementar (R" 54/95 - Com-

plemernar na origem), "que altera o artigo 
12 da Lei Complementar no 70, de 30 de 
dezembro de 1991, que estabelece a Con
tribuiçao para Financiamento da Seguri
dade Social - COFINS". 

Relator: Senador Valmir Capelo 

I - Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão o 
Proje!o de Lei da Câmara no 131, de 1995- Com
plementar (Projeto de Lei Complementar no 54, de 
1995, na origem), de emenda em epígrafe. 

O PLC em queslão, de autoria do nobre Depu
tado Theodorico Ferraço, foi votado em regime de 
urgência pelo Plenário da Câmara dos Deputados, 
onde recebeu pareceres de relatores designados 
pela Mesa em substituição às Comissões de Seguri- ·· · 
dade Social e famifia, de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Redação. 

O art 7!l da Lei Complementar no 70, de 30 de 
dezent>ro de 1991, es1á assim redigido: 

Art 7º- "É ainda isenta da contribuição 
a venda de mercadorias ou seviços destina
dos ao exterior, nas condições estabeleci
das pelo Poder Executivo". 

Pretende o autor que assim seja a nova reda
ção: 

• Art. 7!l São também isenta da contri
buição as receitas decorrentes: 

I de vendas de mercadorias ou servi
ços para o exterior, realizadas diretamente · · 
pelo exportador; 

11 das demais vendas de mercadorias 
ou serviços destinados ao exterior, nas con
dições estabelecidas pelo Poder Executivo." 

Alega que a isenção concedida pela lei objeliva 
desonerar as operações com vistas a exportação, 
fiel à máxima, universalmente praticada, de que não 
se exportam tnbutos. Portan!o, o estatuto legal quis 
estender a isenção não apenas às exportações dire- · 
tas mas também às operações que destinem merca- ··. 
doria ou serviço à exportação, ou seja, os forneci
mentos a exportadores. 
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Entretanto, em ambos os casos - exportação blema criado pelo atraso na regulamentação da Lei 
lireta e indireta -ficou a isenção conõiCionacla à de- Complementar n!' 70, que somente ocorreu em 29 
inições por parte do Executivo. de dezembro de 1993 (Decreto n!' 1.030), deixando 

Segundo o autor, •esta delegação somente as exportações não realizadas direlamente pelo ex-
leve ficar adstria no que tange às operações que portador sem o benefiCio da isenção. 
jesfinem mercadorias ou serviços à expol'lação. No é ci relalório. 
:ocante às operações diretas' de exportação não 
JOde o Poder Executivo eslabelecer condição algu
'll3., sob pena de frustrar, anplar ou IO!'llB{ ineficaz a 
ron1ade do legislador complementai". 

Após a emenda do ilustre Depulado José 
Coimbra, relator designado em StbstiUção à Co
missão de Seguridade Social e Famflia, ficou, assim, 
redigido o citado dispositivo. 

"Art. 72 São também isentas da .contri
btição as receitas decorrenleS: 

I - de vendas de mercadO'rias ou servi
ços ~ o exterior, realizadas diretamente 
pelo exportador; 

11 - de exportações realizadas por in
termédio de cooperativas, consórcios ou en
tidades semelhantes; 

III - de vendas rear!Zadas pelo produ
tor-vendedor às empresas comerciais expor
tadoras, nos termos do Decreto-lei n!' 1.248, 
de 29 de novembro de 1972, e aftelações · 
posteriores desde que destinadas ao fim es
pecífico de exportação para o exterior; 

IV - de vendas, com fim específico de 
exportação para o exterior, a empresas ex
portadoras registradas na Secretaria de Co
mércio Exterior do Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo; .. 

V - de fornecimentos de mercadorias 
ou serviços para uso ou consuno de bordo 
em embarcações ou aeronaves em tráfego 
internacional, quando o pagamen1o for efe
tuado em moeda convEliSivel; 

VI - das demais vendas de mercado
rias ou serviços para o exterior, nas condiçõ
es estabelecidas pelo Poder Executivo. •. 

Argumenta o autor da emenda que, ao modifi
car o art 72 da lei Complementar n2 70/91, dispensa 
o árt 12. do PL n!' 54195 - Complementar qualquer 
regulamentação pelo Poder Executivo no que tange 
à isenção da Cofins deferida às exportações realiza
das diretamente pelo exportador. Contudo, as de
mais exportações continuariam sujeitas a regula
mentação. Nesse caso, essas exportações (enume
radas nos incisos 11 a V, introduzidos pela emenda) 
não seriam abrangidas pela retroalividade determi
nada pelo art 2" do PL. que procura resolver o pro-

11 -Voto do Relator 

Preliminarmente, é de se confirmar a constitu
cionalidade da proposição. Versa sobre matéria de 
competência da União (art. 149 e 195, I, da Consü
ttição), cuja iniciativa é facultadã a qualquer mem
bro do Congresso Nacional (art 61). TratandÓ-se de 
isenção, atende, ainda, ao dispos1D no § 61! do art 
150 da Lei Maior. É de se confirmar, por igual, a juri
ãiCidade e a boa técnica legislativa 

O mérito é indiscutível, pois a proposição ratifi
ca o objetivo que o legislador tinha em mente. Com 
efeiiD, é de presumir que o Legislativo, mesmo não 
tendo fixado prazo para a regulamentação, teve a in
tenção de manter a continuidade da isenção, haja 
vista que o inicio da vigência da nova ~o 
se daria após o decurso de noventa dias tontai:los 
da proi'nulgação da lei. t 

A demora (de dois anos) do Poder Executivo 
em regulamentar o citado art 72. gerou a desconti
nuidade da isenção, que uma vez regulamentada 
pelo Decreto n!' 1.030, de 22 de dezembro de 1993, 
revelou-se idêntica, em seus termos, à jã prevista 
para a Contribuição pam o Fmsocial, antecessora da 
Cofins. O texto ora proposto reproduz o disposto no 
citado Decreto, não amplia a isenção; apenas retro
age sua aplicação à da1a de início da vigência da lei 
instiüdora da Cofins (12. de abn1 de 1992), confir
mando, assim, um dos poslljados da política econõ
mica do alUai· governo - o de estimular as exporta
ções, alravés da desoneração de tributos e contri
btições que incidem diretamente sobre produtos e 
serviços exportados, garantindo a competitividade 
brasileira no exterior. 

O lado negativo do projelo - perda de arreca
dação da Cofins em 1996 - é minimizado pelo fato 
de que, seglnlo informações do órgão arrecadador, 
a maioria dos contribuintes exportadores não reco
lheu a contribuição no período de 12. de abril de 1992 
a 30 de dezentlro de 1993, tendo mtilos recorrido 
ao Poder JuãiCiário com vistas a obter o reconheci
mento da isenção. 

O montante pago à Secretária da Receila Fe
deral a ti!Uo de Cofins incidente sobre as exportaçõ
es do período seria de pequeno vulto. Assim sendo, 
sua devolução, sob a fonna de. compensação ou 
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restituição em espécie, não acarretaria problemas 
ao orçamen10 da seguridade social 

Diante do exposiD, votamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto de lei da Câmara ri< 131 , de 
1995-Complementar. 

Sala da Comissão, 23 de janeiro de 1996. -
Carlos Wilson, Presidente em exercício - Valmir 
Campelo, Rela10r - Joel de Holanda - Ronaldo 
Cunha Lima - Ramez Tebet -'!Lúdio Coelho- Be
nedita da Silva - Elcio Alvares -Jonas Pinheiro -
Antonio cartos Valadares - LucicfiO Porlella -
Edison t:oblio - Waldeck Omelas - EmHia Fer
nandes - Bello Parga - Osmar Dias - Lúcio AI
cantara. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
expediente fido vai a ptblicação. . · 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio~ilela Filho)- O 
· Proje10 de Lei da Câmara ri< 131 , de 1995-Comple
mentar (nº54/95-Complementar, na Casa de origem, 
ficará sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, "d", 
do Regimen10 lntemo, combinado com o art 49- da 
Resolução ri< 37, de 1995, do Senado Federal. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes: 

OFICIO~ 21196 

Brasília, 16 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, os Depu
tados Ari Magalhães e Rober10 Balestra para inte
grarem, _respectivamente corno titulãr e suplente, a 
Comissãç .Especial Mista desti11ada a apreciar a Me
dida Provisória ri< 1.264, de 12 de janeiro de 1996 
(convalida a MP ri< 1227195), que dispõe sobre me
didas reguladoras do abastecimento do mercado in
terno de produb:ls do setor sucroaloooleiro. Em subs
tituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leao, 
líder do PPB. 

OFICIO~ 046/96 

Brasília, 17 de janeiro de 1996 

Senhor .Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, os Depu
tados João Ribeiro e Severino Cavalcanti para inte
grarem respectivamente como titular e suplente, a 
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Me
dida Provisória ri< 1.251, de 4 de janeiro de 1996, 

que concede isenção do Imposto sobre Produtos in
dustrializados - IPI na aquisição de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, em subsliru
ção aos já indicados. 

Atenciosamentll, - Deputado Odelmo Leao, 
Líder do PPB. -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Serão feitas as substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 

Hollanda, primeira orador inscrito. · 
S. Exª- dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA {PFL-PE.. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e . 
Srs. Senadores, "o gênero humano não pode ficar 
socialmente unido sem uma força ordenadora•, dis
se Pestalozzi há mais de um século e meio. • A força 
da cultura". continua ele, •une as pessoas corno indi
víduos em independência e liberdade através do di
reito e da arte. A força de urna civilização sem cultu
ra une-os sem consideração de independência, fi
berdade, direito e arte, corno uma massa, pela vio-
lência". . , 

Não cito a passagem gratuitamente, Sr. Presi
dente. Ela me ocorre a propósiiD da preocupação 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem 
demonstrando com a política cultural brasileira. 

Recentemente, em maio ütimo, fomos brinda
dos com o Decreto nº- 1.494. Com ele, finalmente, é 
regulamentada a Lei nº- 1!.313. de 23 de dezembro 
.de 1991, mais conhecida por lei Rouanel Também 
é estabelecida a sistemática de execução do Progra
ma Nacional de Apoio à Cuitura, o Pranac. 

Falou-se pouco no Pronac. Outros temas mais 
urgentes e galvanizadores mobilizaram a opinião pú
blica O programa foi divulgado à época da discus
são das reformas constitucionais. A quebra do mo
nopólio das telecomunicações e da Petrobrás e a 
greve dos petroleiros- que deixou sem gás de cozi
nha lares de vários Estados brasileiros - foram os 
assunb:ls da imprensa falada e escrita no período. 

E a cultura, em país que ainda luta por pão, 
casa e transporte, fica relegada a segundo plano. 
Parece. talvez, meio fora de foco neste momento. 
Os números falam alto. Trinta e dois milhões de pes
soas vivendo abaixo da linha de pobreza, multidão 
de menores abandonados nas ruas, sem futuro e 
sem esperança, milhares de desempregados sem 
perspectiva de reconstruir a vida clamam por sol uçõ
es urgentes. 

E nós. representantes de nossos Estados nes
ta Casa legislativa, não podemos fechar os olhos 
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aos pedidos de socorro que chegam de todos os la
dos. Não podemos, também, deixar de olhar mais 
além. ·o estadista". já ãiZia De Gaulle. "é aquele 
que olha a próxima geração, não a próxima eleição". 

Srs. Presidente, SI% e Srs. Senadores, é com 
os olhos postos em nossq filhos e netos que destaco 
a importância do Pronac. O objetivo maior do pro
grama é captar e canalizar recursos para o setor cul
tural. Em outras palavras::to Pronac ataca a indigên
cia a que es1á telegando a cultura em nosso País. 
Mostra caminhos passíveis de serem tnlhados, a fim 
de facilitar os meios para o livre acesso às fontes da 
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais.. 

Mais. Promove e estimula a regionalização de 
produção cultural e artística, valorizando OS· recursos 
humanos e os conteúdos locais. O alcance dessa vi-
são precisa ser destacado. ~ 

· A dimensão continental de nosso País, as dife.. 
rentes raças que lhe construíram a hislória, a geo
grafia diferenciada das regiões que o compõem 
apontam para o acerto da politica que olha o regio
nal como o stbsistema que, somado aos demais, 
compõe o grande painel que torna o Brasil país úni
co inconfundível •. 

Todos sabemos que nosso País não constitui 
uma unidade cultural, mas um arquipélago formado 
de ilhas bem diferenciadas. Ignorar essa realidade é 
fazer o papel de avesii'UZ; é esconder a cabeça para 
não enxergar. E, em conseqüência, aãrar soluções 
inadiáveis. 

o Pronac vai .além Protegeas expressões cul
turais dos g~ formadores da socieaade brasilei
ra e responsáveis pelo pluralisíno da cuJtur:a nacio
nal. Salvaguarda a sobrevivência e o florescimento 
dos· modos de criar, fazer e viver da sociedade brasi
leira. Preserva os bens materiais e imateriais do 
nosso palrimõnio hislórico e cultural. 

E, por fim, mas não menos importante, estirnr 
la a produção e difusão de bens ctJturais de valor 
universal, formadores e informadores de conheci
mento, ctJtura e memória. J: do partictJar, Sr. Presi
dente, que chegamos ao nacional e, daí, ao univer
sal. O Pronac defende, com acerto, esse trajeto. 

A propósito, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso afirmou que as medidas tomadas na área 
cultural têm alcance maior no contexto em que vive
mos. Ressaltou o papel ímpar da ctJtura de manter 
a diversidade entre as nações num mómento de glo
balização mundial. 

Comunicação e globalização da ctJtura. aliás, 
são temas da atualidade. País nenhum, sintonizado 

com seu tempo, pode ignorar que as fronteiras na
cionais, mais do que nLn:a. são signos do passado. 

Hoje, se o país quiser manter sua individuafiCia
de, não vai, por certo, constn:ir muralhas. Vai, isto 
sim, investir na ctJ!Úra do povo. É o que o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso está fazendo. 

Por essa medida, deixo aqui registrado meu 
aplauso e meu apoio incondicional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mtito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fiho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu T uma. 

S. E# dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP's e Srs. Se
nadores, é inegável o decisivo papel da Alfândega 
na proteção das riquezas nacionais, na preservação 
dos níveis de emprego e, portanto, na defesa da 
economia de qualquer país. Entretanto, pouco se 
pode esperar de um sistema aduaneiro que não con
te com os recursos da modema tecnologia e ~reça 
da estreita colaboração de outros setores, i~ 
na área da iniciativa privada; setores esseS dos 
quais devem provir informações precisas q~o
tem a ação da aduana Esse é infefiZillente ·nosso 
atua1 panorama no qual a arrecadação fiscal sofre 
prejuízos sl.bs1anCiais, enquanto a iniciativa privada, 
alicerce da economia, eiifrenta em desvantagem a 
concorrência desleal de fraudadores e oportunistas. 
Valendo-se de deficiências do nosso sistema alfan
degário, esses fraudadores colocam no mercado 
produtos de pouca ou nenhuma quafldade, ao mesmo 
tempo em que lesam o fisco despudoradamente. 

Vejo-me, por isso, na obrigação de assomar à 
tribuna para encarecer a urgente implementação do 
Comitê de Valoração Aduaneira. com base legai no 
art 7 do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comérdo-GATT, assinado em Genebra a 12 de abn1 
de 1979, e que culminou no Decreto n!!. 92.930186, 
complementado pela Instrução Normativa da Secre
taria da Receita n2 39194. É esse, Srs. Senadores, o 
acordo de valoração adL-aneira. 

Esse comitê ou comissão atuaria em nivellocal 
em cada alfândega, com definição de competência 
que constitl.iria importante fator para o aperfeiçoa, 
mento do sistema alfandegário. 

Os objetivos propostos para a constituição do 
Comitê de Valorayão Aduaneira extrapolam a área 
de atuação jurisdicional da Secretaria da Receita Fe
deral. O comitê tem dever legal vinculado a essa ju
risdição, mas suas ações implicam importantes con-



600 ANAIS DO SENADO FEDERAL- Janeiro de 1996~ 

seqüências para a iniciativa privada nacional, pois 
abrangem objelivos saciais e económicos a ela perti
nentes. 

O art. 21 da IN-SRF 39194 faz com que as con
clusões e análises desse comitê transcendam os li
mites da alfândega lqcal, quando preceilua que os 
resultados obtidos devem·ser enviados ao Centro de 
Valorização Aduaneira, sistematizador das informa
ções em nível nacional. Portanto, um acontecimento 
definido em nível local, com a êonvergência das açõ
es da iniciativa privada e do poder público, poderá 
ter repercussão nacional, alterando atos e fatos a 
ele relacionados. 

O setor privado, alravés dos seus órgãoS rep
resentativos, poderá fornecer ao comitê a colabora
ção necessária e possível para o estabelécimento 
de bases de valores aduaneiros,~ revestindo de 

. maior credibilidade os documentos apresentados 
para o despacho. Com isso, passaria a existir um 
mecanismo de informação destinado a assegurar a 
justa concorrência entre as empresas e a resguar
dar o parque industrial do País, representando, 
além do mais, importante elemento de combate à 
sonegação fiscal. 

O Sr. Ney Suassuna - Pennite-me V. E#- um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Concedo o aparte a 
V. Exª, Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Suassuna - Solicitei o aparte, Se
nador Romeu Tuma, apenas para uma indagação. O 
objetivo desse comitê é verificar se há falsificação, · 
se tem qualidade e se hâ equivalente nacional? 

O SR. ROMEU TUMA - Senador Ney Suassu
na, o Comitê de Valoração Aduaneira tem a função 
de lixar os preços bâsicos dos produtos importados 
e exporlados. Assim, evitaríamos o que o jornal O 
Globo vem denunciando: "Fraudes escondem 
US$26 bilhões", "A conexão Europa/Montevidéu" e 
"Fraude na lmporlação de carros•. Porque, se um 
carro, pelo Com~ê de Valoração Aduaneira, vale 
dez, não adianta a nota vir por cinco ou por d:lis. A 
cobrança do imposto será sobre o valor, que é um 
acordo internacional. 

Isso vem ferindo demais os cofres da União. 
Ainda hoje, o jornalista Jânio de Freitas publica ma
téria intitulada "Queima de Arquivo" - se V. Exª me 
pennitir, agradeço a oportunidade de poder mexer 
nos jornais - onde infonna que o Banco do Brasil, à 
época da Cacex, acompanhava o valor mínimo, ti
nha um controle mais ou menos sobre os produtos a 
serem imporlados. E agora hâ uma ordem para que 
se queimem as guias de acompanhamento do Ban-

co do Brasil, porque hoje é controlado pelo Ministé
rio da Indústria e do Comércio e pela Receita. Ele 
faz referência a essa base de preços que as adua
nas deveriam ter a sua disposição e que, se Deus 
quiser, dentro em breve, a Secretaria terá. 

O Sr. Ney Suassuna - Sinto-me esclarecido, 
Senador Romeu Tuma, e congratulo-me com V. Ex" 
por trazer um tema extremamente necessário ao 
deslanch3r da nossa economia 

O SR. ROMEU TUMA - Mlito obrigado, Sena
dor, pela oportunidade. 

Continuo, Sr. PreSidente e Srs. Senadores: 

Com a abertura da economia brasileira,· os órc 
gãos de controle, acompanhamento e fiscalização 
de importações e exporlações nacionais foram sur
preendidos com um novo ritmo e volume de traba
lho. Essas mudanças não se fizeram acompanhar 
da necessâria con1raparlida de adequação à nova 
realidade. A abertura do Brasil ao comércio interna
cional, a exemplo de qualquer mudança de estrutu
ra, demanda medidas internas de reorganização e 
ajustamento para salvaguardar nossos interesses. É . 
fundamental que os órgãos competentes sej3!Tl do
tados de condições que lhes possibil~em melhor 
avaliação das condições técnicas, além de efetivo 
controle de qualidade dos produtos importados. 

No campo das transações comerciais interna
cionais, os fatos gerador~ nem sempre são devida
mente conhecidos, o que dá margem à ação dolosa 
de sonegadores. Valem-se esteS de inúm?ros artifí
cios e embaraçam a atuação dos organismos ofi
ciais, comprometendo a aplicaçãp da lei brasileira e 
promovendo concorrência predaipria Faz-se neces
sâria, porlanto, a urgente adoçãO de medidas para 
preservação do nosso parque industrial e a proteção 
do nosso consumidor, submetido a um consumismo 
equivocado. 

lmporlantes setores econôrllicos como a indús
tria de brinquedos, de tecelagem e de motociclos, 
frontalmente atingidos pelo dumiiing, ficam à mercê 
de práticas desleais de comércio, como o subfatura
mento nas imporlações, o contràbando e a sonega
ção fiscal. Um produto similar, mas de quaUdade 
questionâvel, é oferecido a preços inferiores àqueles 
praticados pelos que percorrem os caminhos da lei. 

O mercado brasileiro, coiTSOiidado e atendido 
eficientemente por nossas empresas, que também 
exportam, atiçou a cobiça de alguns países asiá&: 
cos, que tiveram suas práticas deletérias punidas 
com a interdição em outros mercados, como os Es
tados Unidos, Canadá, Europa, México e Argentina 
Nossa indústria tem sido perigosamente assediada 
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no mercado interno por sonegadores e contraban
distas. Enfrenta também os banidos de outros mer
cados internacionais, que desfn.tam de política il
duslrial Stbsidiada na origem, mão-de-obra quase 
escrava e fálicas comerciais nada éticas. Os danos 
produzidos por esses falOS manifestam-se em efeito 
cascala, que detennina o fechamenlo de indústrias, 
acelera o crescimento das taxas de desemprego e 
diminui a anecadação fisqll. Isso sem falar no des
respeito ao consumidor, cjue adquire •gato por lebre" 
sem ter a quem reclamar. 

Em sua edição do dia 14 de janeiro, o jomal O 
Globo publicou graves denúncias sobre uma bem 
monlada operação de sonegação fiscal, envolvendo 
importadores brasileiros, exportadores de Miami e 
funcionârios do Banco do Brasil, Receita e Polícia 
Federal. • 

Graças ao subfaluramento em guias de impor
tação, compràdores brasileiros estariam adquirindo 
veículos fabricados no exterior e recolhendo impos
tos a menor, através de informações fraudulentas 
sobre os valores envolvidos nas transações. Aléin 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro: 
dutos Industrializados, tainbém o ICMS seria recolhi
do em percentuais reduzidos delituosamente. Decla
rando Manaus como via de acesso ao BIBSil, o im
portador estaria desembarcando o produto estran- . 
geiro em outros Estados e recolhendo imposto cal
culado em 6%, isto é, com a alíquota lixada para a. 
Gapital amazonense. 

Essa prática. além de transgredir a legislação 
tributária brasileira, atenta contra a economia nacio
nal. Promove disparidades e di~orções, que resul
tam em conconência desleal e na derrocada de em
presas idôneas .. 

Tenho conhecimento de providências e investi-· 
gações oficiais em andamento desde abril do ano 
passado que resultaram em auditorias nos dados re
lativos a transações comerciais internacionais, assim 
como nas empresas apontadas como suspeitas de 
sonegação de fraude. Paralelamente, hà inquériiDS 
para apurar envolvimentos de funcionários de·ótgã
ospCiJiicos. 

Os crimes fiscais prescrevem em cinco anos. 
Decorrido esse tempo, ainda que conlinnada a práti
ca no recolhimento de impostos, a Receita não teria 
instrumento que possibifrtasse a cobrança dos valo
res sonegados. Com relação às fraUdes alfandegá
rias, há que se considerar o vertiginoso crescimento 
da importação de veículos nos primeiros meses do 
Plano Real, quando foram reduzidas alíquotas de 
importação para desestimular a cobrança de ágio na 

venda de carros populares. A intermediação de im
portadores na compra desses bens passou a ser um 
recurso amplamente adotado pelo consumidor brasi
leiro. Surgiu, assim, um ramo de atividade comercial 
latgamente exploradt! e que, por conseqüência, 
atraiu a atenção de empresários desonestos. Diante 
desse fatos de domínio p(blico, tenho certeza de 
que as diligências em desenvolvimento com serieda
de e detenninação pelos otganismos oficiais compe
tentes lograrão êxito e, em tempo hábil, apontarão 
os c:Upados. que precisarão recolher aos cofres pú
blicos da Nação aquilo que lhes foi sonegado, acres
cido da multa de lei e, se necessário, a cadeia para 
coibir de vez a irresponsabilidade de aproveitadores 
da legislação nacional. 

Além da necessidade de desbaratamento des
sas verdadeiras quadrilhas de malfeitores, tais epi
sódios indicam a imperiosa necessidade de medidas 
preventivas que resguardem o Pais de transgressõ
es futuras. Essa prevenção é diretarnente proporcio
nal à permanente coleta de infQrmações precisas, 
re!;paldadas em documentos hábeis das lo~ ge
radoras do fato, à averiguação dinâmica e ~orosa 
da autenticidade e pertinências dessas mesmas in-
formações. ~ 

Corno membro desta Casa Legislativa, mani
festo meu votO· de apoiO às providências que vêm 
sendo adotadas Pelos ótgãps cciiÍlj>etentes. O Sena
dei" da Rep(blica tem-se mostrado atento a esses fa
tos e acompanha de perto os seus desdobramentos. 
Precisamos, porém, impedir que, apesar das provi
dências em contrário, continue a prevalecer no Bra
sil a política de subfaturamentl para lesar o fisco e a 
do superfaturamento para lesar o Erário. De fato, a 
Alfândega constitli o elemento central, mas não o 
único responsável pelo correto desenvolvimento 
do comércio exterior. Fatos geradores dessas 
transações envolvem interesses diversos, inclusi
ve os de âmbito externo, emprestando ao proces
so alto grau de complexidade. Daí a necessidade 
de políticas rigorosas, além da colaboração de ou
tras instituições que, em nome do bem comum, pos
sam oferecer subsídbs para o conhecimento de todos 
os aspectos envolvidos nas transa;ões internacionais. 

A informação constitui um dos produtos de maior 
valia em nossa sociedade. A Secretaria da Receita Fe
deral ãspõe de quadros funcionais aptos a processar 
todo tipo de informação. Entretanlo, os mesmos qua
dros não contam com meios efetivos para a obtençOO 
de dados imediaiDS e significalivos que Stbsiãrem sua 
atuação. Esses meios adviriam da implementação elo 
Comitê de Valoração Aduaneira 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, domingo, es1i
ve no Aeroporto de Viracopos, onde algumas cente
nas de passageiros desembarcavam. A fila para a 
passagem pelo portal no sinal verde e vermelho era 
enorme: dava três ou quatro voltas dentro da área 
da aduana. FÚi conversar com a supervisora do dia. 
A meu ver, temos que aplaudir esses funcionários. 
Apenas dois fiscais, agentes do Tesouro, estavam 
trabalhando? Havia dois auxili@l'es que, em tese,. 
não podiam fiscalizar. Portanto, os meios que se 
oferecem a esse trabalho sério, com a grandiosida
de da própria atividade aduaneira, são pequenos. 

Quando Secretário da Receita, os própriós 
companheiros que lá trabalhavam propuseram -· e 
foi aprovado pelo Banco Mundial - um projeto de in
formatização da aduana e do imposto de rei1da em 
conexão com o Banco Central. À ~. achei o re
ferido projeto caro; depois, explicaram-me· as razões 
do preço, que estava em tomo de US$1 00 milhões. 
O projeto foi para a gaveta. Hoje, vejo que fraudes 
escondem cerca de US$26 bilhões em um ano. 

Vejo aqui editorial do jornal o Estado de S. 
Paulo, de 1" de janeiro de 1996, cujo titulo é: •as in
vios caminhos do contrabando. Diz o editorial: 

tas. 

•o resultado da investigação patrocina
da por associações de empresas sobre o 
prejuízo causado pelo contrabando, de 
US$4,5 bilhões por ano, pennite agora es1i
mar de maneira gráfica o rombo econõmico 
e social causado por essa atividade Hegal. 
Que sete entidades setoriais brasileiras te
nham tido de contratar detetives particliares 
para auxiliar a Policia Federal nessas inves
tigações jã mostra em si um sinal constran
gedor da cullura de omissão oficial. Não se 
deve esquecer, afinal, de que a Policia Fe
deral foi criada com a missão precípua, en
tre outras, de combater o conlrabando e o 
descaminho. Que precise contar com a aju
da organizada de particulares revela preocu
pante despreparo. • 

Além dessa denúncia Óutras também foram lei-

Vou, hoje, ao Ministro da Justiça para que pos
samos obter informações sobre o assunto. 

Assim, Sr% e Srs. Senadores, manffesto a V. 
Exªs minha convicção de que o funcionamento da
quele Comitê de Valoração Aduaneira reverterá em 
largo beneficio para o Estado, complementará sua 
estrutura operacional e promoverá seu aperfeiçoa
men1o, em sintonia com os interesses da Nação e 
das forças constitutivas da economia nacional. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ae nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Ra~ Tebet para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos. Em 
seguida, con::ederei a palavra ao Sena:lor Pedro Simon 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu 
queria apenas dizer que fiz minha inscrição na se
mana passada, tnas. no momento em que ia me pro
nunciar, o Senador José Sarney teve a gentileza de 
me informar que não estaria presente, porque teria ~~ 

que fazer uma viagem ao Maranhão. 
Estou inscrito para falar hoje. De Porto Alegre, 

comuniquei ao Senador José Samey e ao Senador 
AntOnio Carlos Magalhães que o meu pronuncia
mento se daria neste momento. 

Assim, peço a genllleza à Mesa de entrar em 
contato com os gabinetes de S. Exªs para dizer que, 
conforme havia me predisposto, falarei hoje, respon
dendo aos dois Senadores. Muito obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com profundo 
pesar, registro a morte, ontem, do ator Rubens Cor
rêa, meu conterrâneo ilustre e um dos maiores ato
res brasileiros. Ele era filho de Estevão Alves Corrêa 
Filho e Prisciliana Alves Corrêa e ne1o do grande ho
mem p(blico de Ma1o Grosso do Sul Estevão Alves 
Corrêa. Rubens era primo-irmão do Dr. Augus1o Alves 
Corrêa Filho, brilhante advogado siJ.mato..grossense. 

Rubens Corrêa fez do teatro um sacerdócio. 
Mesmo doente, só pensava em trabalhar, corno rela
tam amigos mais próximos. Hoje, esse sul-mato
grossense de Aquidauana completaria 65 anos. 

O contato com a arte veio por meio -jo cinema 
- nos anos 40, freqüentava quase diariamente o cine
ma local. Ml.ldolH;e para o Rio de Janeiro na adoles
cência, para estudar. Estu;!ou música e pensou em ser 
concertista, mas acabou se inc6nando para o teatro. 

Entre 1955 e 1959, fez curso no Tablado, onde 
travou contato com artislaS como Paulo Autran, Tô
nia Carrero e Adolfo Celi. Subiu os palcos profissio
nais em dezembro de 1955. 

Em 1959, fundou, com Ivan Albuquerque, o 
Tea1r9 do Rio, espaço "cult" dos anos 60, com as 
peças "A Ratoeira•, de Agatha Christie, e "Diário de 
um Lóuco•, de Gogol. Em 1968, novamente ao lado 
do amigo Ivan Albuquerque, inaugurava o Teatro 
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Ipanema. erguido no terreno onde ficava a casa de 
sua tamma e ao qual Corrêa se manteve vinculado até 
a morte, mesmo enfrenlando problemas financeiros. 

Na galeria de personagens: de Rubens Corrêa 
cons1am, entre outros, o Raul de "Perdoa-me por me 
Traíres", filme baseado na obra de Nelson Rodri
gues, e o vendedor de 5onhoS da peça •uma vez 
mais", de Woody Allen. Ao IOÍlgo da carreira, Ru
bens ganhou quase todos os prêmios teatrais brasi
leiros, incluindo quatro Moliêre. 

Rlilens Corrêa obteve a consagração e o reco
nhecimeniD ainda em vida e, agora, na morte, rece
be justas homenagens. A elas se juntam as de Aqui
dauana, seu torrão natal, e dos StJ-maio-grossen
ses, que se orgulham do filho que dignificou e hon
rou a cultura nacional e elevou bem aliO o nome do 
Estado de Ma10 Grosso do Sul no canário nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

S. E# dispõe de 20 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discUISO. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
movido por dois falOs: em primeiro lugar, as mani
festações feitas pelo Senador José Samey, que me 
respondeu, inclusive, descendo da tribuna da Presi
dência para o plenário; e algumas afirmativas feitas, 
em jornais, pelo ilustre Senador Antonio Carlos Ma
galhães. 

O que eu disse e o que afirmei? Afirmei - repi
to - que eu lamentava o equivoco cometido pela 
grande Comissão, composta para analisar o Sivam, 
ao não ouvir o Brigadeiro, e!Jl reunião convocada 
para esse fim, se não me engano, no dia 15. Havia 
uma entrevista dada no dia 1 O - portanto, de alguns 
dias aotes - , que eu tinhér lido e .recorlado, sobre 
cujo conteúdo eu pretendia fazer algumas perguntas 
ao Brigadeiro. 

Disse eo, desta tribuna. que lamentava que 
não se tivesse deixado o Brigadeiro falar. Não que 
eu fosse, nem de leve, sorodário ao que S. 8" decla
rou na TribiR1a da Imprensa. S. 8" falou alé em gol
pe, atacou aberta e prJJiicarnente Senadores, que 
estariam ganhando vantagens ao apoiar o ProjeiD 
Sivam. · ·-- · 

É verdade que na última IS1DÉ S. SO retrocede, 
diz que não acusou o Senado nem o conjunto dos 
Senadores, que não falou em dinheiro, mas em van
tagens que seriam dadas como favores aqui para se 
votar lá. 

Mas isso não é o que importa. O que importa é 
que eu dizia desta tribuna que me parecia que nun-

ca o Senado tinha tido uma oportunidade tão clara 
de fazer um brigadeiro de quatro estrelas vir aqui e 
se explicar: "Quer dizer que se o Senado votar con
tra o Sivam, V. 8" defende um golpe de Estado?" "É 
isso?" Só que issd' seria pergunlalo depois que S. 
8" fizesse a sua exposição, dissesse o que tinha a 
dizer- "Quem são os Senadores?" "' que o senhor 
tem, ou não tem?"- e depois da argumentação dele 
- ele está dizendo isso - mostrando que dá para 
fazer pela metade do preço. 

E S. 9! não está <fiZendo isso sozinho. Tam
bém diz a mesma coisa uma entidade da qual até 
ontem o Senhor Fernando Henrique Cardoso era um 
dos heróis, que é a Sociedade Brasüeira para o Pro
gresso da Ciência- SBPC, da qual podemos diver
gir, mas que representa o pensamento, a ciência, e 
que durante muito tempo, na época do arbítrio, rep
reseniDu, inclusive, a resistência neste País. 

Então, repito, eu disse desta triBuna que acha
va que tínhamos de ouvir, de fazer as perguntas e 
deixar a questão levantada pelo ilustre Senador do 
Amazonas para o final: "Agora eu quero Si!ber, Sr. 
Brigadeiro, se o senhor realmente confirma4isto que 
está aqui. V. 9! realmerrte acha, Sr. Brig~. que 
se o Senado Federal votar pela extinção ciO Sivam 
deve haver um golpe para. fechar o Congresso?" 
"Acho." "Entao o senhor está preso. Nós estamos 
aqui e, pela Lei de Sequrança, o senhor está pre
gando um golpe dentro do Congresso Nacional."· 

O Brigadeiro não falou na Comissão e aqt.ilo 
que eu ãiSSe desta tribuna que aconteceria aconte
ceu: S. SO é a grande vitima, está falando para todos 
os jornais que não deixamos que ele falasse porque 
tínhamos medo do que ia ãiZer. S. 8" vai falar na 
OAB do Rio de Janeiro e em uma série de entidades 
que o estão convidando para dar o seu depoimento. 
Também vai falar - foi convidado para isso - na 
Câmara dos DÉ!putados. Está, inclusiVe, na Capa. da 
lstoÉ: "Tudo o que o Brigadeiro Frota ia dizer no Se
nado e ACM não deixou". 

É isso o que acho e o que disse desta Tribuna 
Lamen1D muito, acho que a decisão não foi feliz. 

Outra questão. O Sr. José Samey lamenta o 
falO de eu ter esllanhado e comentado que Samey 
quer medida judicial contra o Brigadeiro Ivan Frota. 
S. E# vem a esta tribuna e diz que eu estava equi
vocado, que ele tinha pedido as medidas porque 
quatro Senadores foram ao seu gabinete e as solici
taram, e eu não tinha dito isso no meu depoimento. 
Eu tinha dito que estranhava que o Senador José 
Samey, de repente, fosse uma das pessoas que se 
outorgavam a obrigação de defender o Senado. Não 
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que o Senado não merecesse defesa. Cá entre nós, 
o Congresso Nacional vem sendo ba1ido. O que nós 
temos sofrido - Câmara e Senado, a classe política 
- ao longo do tempo, é algo doloroso. As pesquisas 
que são feitas, as acusações gratuitas, os editoriais 
dos grandes jamais, o C!eboche que se faz com a 
classe politica, com a Cãmara e o Senado é pratica- · 
mente peiTI)anente. Isso é doloroso, é cruel. Na mi
nha opinião, é injus10, não ft correto, porque são 
meias verdades. A imprensa deveria ser clara, dizer 
quem é e quem não é. Mas, de repente, ela diz; de
pois não diz. Às vezes, sai no jornal; depois, não sai 
mais no jornal Há coisas que saem e. coisas. que · 
não saem. 

Então, com toda sinceridade, eu estranhei que, 
em meio a tantas acusações feitas ao Senado e ao 
Congresso, o Presidente José Sarney dissesse ao 

· . .Jornal do Senado, e saísse em manchete: "Samey 
quer medida judicial contra Brigadeiro Ivan Frota". 
"Samey tomará medidas, chamou o Procurador". Diz 
ele, no seu pronunciamento, que quatro Senadores 
foram ao seu gabinete e solicitaram que essas medi
das fossem tornadas. Eu. digo que não sabia, porque 
o jomalzinho do Senado, que é o jornal oficial da 
Casa, diz que a iniciativa foi do Presidente José Sar- · 
neY.: "Samey quer _medida judicial". 

"0 Senado poderá processar o Briga
deiro Ivan Moacir da Frota, que confirmou 
ontem, em depoimen10. 

O Presidente do Senado, José .Samey, 
garantiu, em plenário, que a Mesa Dire10ra 
da Casa· será infieXível na defesa da ima
gem da instituição. 

••••..•••••••••••••• Samey pOderá requerer à 
Procuradoria-Geral da República que instau
re ação penal contra o militar ••• " 

Eu respondi ao que li no jomalzinho do Senado 
da quarta-feira, que tinha essa matéria Achei que 
era um ímpeto exagerado do Sr. José Samey e, re
pito, ele, no seu pronunciamento, diz que tomou es
sas medidas levado por quatro Srs. Senadores. Eu 
não sabia 

Em primeiro lugar, o ilustre Presidente José 
Samey diz que estranha que eu, que divirjo dele, te
nha sido seu Ministro. Sr. Presidente, eu tenho muito 
respeito pelo Senador José Samey, apesar de diver
gir de S. Ex", e o Brasil sabe que divergimos. 

Eu era Presidente do MDB do Rio Grande do 
Sul, que fez uma convenção e velOu a candidatura 
do Sr. José Sarney a Vice-Presidente da República. 
Não havia nada de pessoal. Achávamos nós que as
sim corno o MDB tinha retirado a candidatura do seu 

Presidente, Dr. Ulysses Guimarães, porque ele tinha 
maJCaS que dificultavam uma· unidade com a chama
da Frente Liberal, o Dr. José Samey, Presidente da 
Arena, também n3<> deveria ser o candidato. Um 
nome neutro deveria ser escolhido, e falava-se, na 
época, no Sr. Marchezan ou no Sr. Marco Maciel. 
Mas não há nada de pessoal. Posso divergir, há 
questões em que estivemos em lados oposlas. Nun
ca me esqueço - e aconteceu, lamentavelmente, o 
que eu disse - que fiz o último discurso em que 
chorava a extinção do MDB, e o Sr. Samey fez o úl
timo discurso, como Presidente da Arena, defenden
do a extinção do MDB e da Arena. Eu dizia que já ti
nha visto, na história da humanidade, muitos parti
dos extintos pela violência, pelo arbítrio e até pela 
falta de vo10, mas nunca o Presidente de um partido 
- que até o dia anterior era considerado o maior 
partido do Ocidente - , de repente, ir para a tribuna 
e defender a extinção do seu próprio partido. 

Mas isso não significa que eu tivesse divergên
cias de ordem pessoal e não tivesse o respeito que 
tenho ao Sr. José Samey. 

Com relação ao fato de ser Ministro de S. Ex", 
isso não me desonrava Pelo oontrário, eu sempre 
disse, desta tribuna e em vários lugares, que tive 
muita honra em ser Ministro do Sr. José Samey- e 
acho que o Sr. José Samey foi iJm Presidente da 
maior dignidade e da maior seriedade. 

Acho que houve equívocos graves cometidos 
por S. Ex• e pelo Dr. Ulysses que a imprensa esti
mulou e com relação aos quais faltou aos dois a 
competência necessária para, ·a quatro mãos, junta
rem-se e levarem este País adiante. A onda, a malí
cia, os interesses em fazer oom que os dois se afas
tassem foram tão intensos que aconteceu o que sa
bemos. 

Fui convidado para ser Ministro do Sr. Tancre
do Neves. Assumi com o Sr. José Samey, quando 
todos imaginávamos que oom o Sr. Tancredo Neves 
não havia nada de grave. Quando morreu o Sr. Tao
credo Neves, no primeiro despacho que tive com o 
Presidente José Samey, entreguei-lhe o meu pedido 
ae cleriiiSSão~-s~ Exª apegou: C!O&rotH>, lii.J~ di55e 
que não o aceitava e colocou-o na pasta- creio que 
deve estar nos seus arquivos, no Maranhão, jun10 
aos seus pertences de governo. Fiz, então, um outro 
requerimento e o protocolei no Palácio do Planalto. 
Aí houve uma reunião do MDB, na qual foi tomada 
uma decisão;-põr unaniinidàcle, no sentido de que 
nós, do MDB, não poderíamos renunciar aos Minis
térios do Sr. Samey, porque tínhamos que dar a S. 
Ex• um prazo para se firmar como Presidente. 
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Na verdade. havia um impacto nacional. O Elia
si! havia votado no Sr. Tancredo Neves, que, àquela 
allura, era praticamente o Deus, o Salvador da Pâ
tria Não passava pela cabeça cte ninguém que. de 
repente. assurisse, em cartter delinitiYo, o Sr. Saney. 

Portanto, uma coisa era o Sr. José Samey go
vernar, enquanlo se firmaSse, com o Ministério mon-
1l!do pelo Sr. T ancredo Neves; outra coisa era, de 
repente, os Ministros do .Sr. T ancredo renunciarem, 
e o Sr. José Samey governar com um Ministério da 
sua confiança. Confiança que ainda não haVia. por
que S. ~estava recém-empossado. 

Fiquei e defendi, de saída, a alteração - e os 
jornais o confirmam - do prazo para sairmos todos 
juntos, os que quisessem ser candidatos. De acordo 
com a legislação, podia ser no dia 15 de junho, para 
haver a desincompatibilização. Passei a defender a 

. tese do dia 31 de dezembro. A da1l! vencedora foi 3 
de fevereiro: Antecipamos e saímos. A imensa maio
ria saiu, e o Sr. José Samey fez o Ministério com ho
mens da sua confiança. 

Também não sabia de alguns fatos que o Pre
sidente José Samey apontou no seu pronunciamen
to. Por exerJ1llo, esse célebre telegrama que, como 
Governador do Maranhão, enviou contra o Al-5. FI
quei sabendo depois que quase colocou em risco o 
AI-5, quê os miitares se apavoraram. Perdoem-me. 
eu não sabia disso. 

Talvez a imprensa tenha cometido algumaS in
justiças. porque víamos na figura do Sr. José Samey 
o Presidente da Arena, o Presidente do PDS, o ho
mem que dava cobertura; como cidadão, coordenou 
a derro1l! da Emenda das Diretas, que jã estava 
aprovada Fruto da sua comjÍelência de ação. a 
Emenda foi derrotada no plenário. 

Mas, de repente, vejo na biografia do Sr. Presi
dente Samey um lado onde ele moslra o caráter de
moaãtico; que lutou e que, se dependesse dele, não 
haveria o AI-5. Fico contente com isso. 

Pelo amor de Deus, até me arrependo dé ter 
tocado nesse assunto, porque, na verdade, tudo isso 
já passou! Não fujo à responsabirJdade de; ter toeado
no assunto, mas lamento e fico contente que o Sr. 
Presidente José Samey diga que tenha· enviado um 
telegrama de protesto contra o AI-5 - o que a im
prensa deveria ter publicado -, que ele era o homem 
da resistência na década de 61. Que bom! 

Creio que se fez muila injustiça,' ·porque, na 
verdade, o nome do Sr. Presidente José Samey está 
marcado como Presidente da Arena - o- maior parti
do do Ocidente -, Presidente do PDS. Más, num de
terminado momento, teve um gesto de grandeza - e 

sou testemunha, porque a Aliança Democrática foi 
feita praticamente na minha Casa na casa do Sena
dor Marco Maciel e no gabinete do Vice-Presidente 
da República. no ~alácio do Jaburu: vârias vezes, 
nessas reuüões, inclusive na minha residência, 
co!l1)31'eCiam, representando o PMDB, os Srs. T afl
credo Neves, Ulysses Guimarães e Pedro Simon; e, 
representando a cissidência, então chamada Frente 
Liberal, os Srs. Aureliano Chaves, Marco Maciel, 
Jorge Bomhausen e outros dos quais não me recor-
do agora · --

0 Sr. Jefferson Peres - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. ~.com pra-
zer. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Pedro Si
mon, não tenho por que me envolver nesse desen
tendimento entre V. Exã e o Senador José Samey. 
No enlanlo, permito-me, como Senador, perdoe-me 
v. J:xa, ãNergir de uma parte do seu aparte nagueie 
dia V. J:xa estranhou e até negou direito ao Sell!àdor 
José 5amey de defender o Senado e a ~cia, 
porque S. J:xa antes teria colaborado com a diiailura, 
com um regime autoritário. Ainda que não existisse 
o agora famoso telegrama do Senador José Samey, 
ainda que S. Ex" tivesse aprovado o AI-5, Senador 
Pedro Simon, me desc:Upe, fQsse qual fosse o pas
sado do Senador José Samey, S. Ex" agora, como 
Presidente do Senado, Senador eleito, teria o dever 
institucional de defender a democracia. Não hã 
como lhe negar esse direito.' Permita-me, seria o 
mesmo que, por exeJl1)1o, V. Ex", que foi do antigo 
PTB, negar ao Sr. Getúlio Vargas, Presidente eleito, 
o direito de defender a democracia, porque havia 
sido chefe de uma das citaduras mais cruéis conhe
cidas por este Pais, o Estado.Novo. É só essa a di
vergência 

O SR. PEDRO SIMON-~ Não hã divergência 
nenhuma porque V. E# está falando scbre o que 
ouviu ÕIZer, mas se esquece, -do que falei aqui. V. 
~está cometendo um grave equívoco. Não por má 
intenção; pelo contrário, porque pensa que eu disse 
algo. 

Realmente, fiz referên<;!as, mas não proibi -
como V.~ afirmou- S.~ de se manifestar. Não 
é isso. É claro que pode! Mesmo que tivesse defen
dido, mesmo que fosse um ditador, es1l!ndo aqui no 
Senado, na condição de Presidente, seria sua obri
gação defender a democracia O que analisei foi a 
precipitação de querer mandar prender e processar, 
quando a questão não era essa. 
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. No passado, situações mais graves acontece-
ram e não se fez nada Agora, quando, na minha 
opinião, se deveria ouvir o Brigadeiro, deixá-lo falar, 
permitir-lhe depor, busca-se mandar prender. Essa é 
a diferença. 

Está aqui o meu discurso, posso mostrá-lo a V. 
Ex'!. Em nenhum momento impedi S. Ex'! de falar. V. 
Exª- tem razão, seria urna grosseria da minha parte 
dizer que o Sr. Samey, que-defendeu a ditadura. 
agora não poderia se manifestar. 

Em primeiro lúgar, nunca disse que S. Ex'! de
fendeu a ditadura; fiz uma análise do passado. Em 
segundo lugar, tem razão V. Ex'!. Mesmo que tivesse 
acontecido isso, S. Ex" teria a obrigação, como Pre
sidente. 

Com relação ao Dr. Getúlio, digo o seguinte: há 
uma pessoa em relação à qual assio,o embaixo. Se 
tiver cometido um ato falho, algum erro, algum equí
·voco na vida, V. Exi! pode. diz!ll' que também sóu 
responsável. Trata-se do Senador Alberto Pasquali
ni. Com esse me identifico. 

O Dr. Getúlio Vargas foi um grande estadista, 
mas, desde o meu te~ de estudante até hoje, 
nunca defendi o Movimento de 1937, jamais defendi 
o Estado Novo, jamais defendi os porões da ilegali
dade ou o que aconteceu àquela época Absoluta
mente! Creio que o Dr. Getúlio Vargas é um Vlito 
histórico, até diria que poderíamos analisar 1937, 
não no sentido de defendê-lo, mas de compreendê
lo dentro do contexto mundial, nos diversos aspec
tos: integralismo, comunismo, fascismo, nazismo. 
Mas daí a defendê-lo vai uma diferença muito gran
de. 

Sr. Presidente, com relação ao:Sr. José Sar
ney, creio que é isso. Avalio, com toda sinceridade, 
que howe um equívoco, da mesma forma como de
veríamos ter deixado o Brigadeiro falar, dar o seu 
depoimento. Depois, tomaríamos as providências 
cabíveis. Assim, não teríamos o herói de hoje, a 
capa da revista lstoé não existiria: "Tudo que o Bri
gadeiro Frota ia dizer no Senado e ACM não dei
xou". 

O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex'! um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Ouço, com praier, V. 
Ex~. 

O Sr. Roberto Freire - Senador Pedro Simon, 
não seria apenas essa capa de revista que não exis
tiria; seria o paradoxo de estarmOs assistindo a uma 
série de manifestações de figuras que nunca tiveram 
nenhum compromisso com a democracia, com a fi
berdade de expressão, com o Congresso, com o 

Parlamento Nacional e que estão agora, todas elas, 
se mobilizando em tomo do fato de o Brigadeiro Fro
ta não ter falado no Senado. Oficiais da reserva, no
tórios golpistas, fascistas, que fecharam este Con
gresso, que reprill1lram o povo brasileiro durante 
todo o período ditatorial, hoje são arautos da liber
dade de expressão do Sr. Ivan Frota, manifestan
do-se exatamente por conta desse fato. Não s6 
não teríamos o cissabor de uma capa da lstoé, 
como também não teríamos toda essa mobiliza
ção, que inclusive me causa uma certa preocupa
ção: ver uma esquerda, que não está tendo a ca
pacidade de discutir os equívocos do Sivam, jr.nto 
com setores que não têm nenhum compromisso·· 
com nenhum equívoco, nem de corrupção, nem de 
democracia. Este meu aparte é apenas para dizer 
que foi um equívoco não deixarmos que ele aqui se 
pronunciasse, até para podermos ser tão contun
dentes como estamos sendo agora. Golpista notó
rio, com visões totalitárias, que se aproveita de 
equívocos que são cometidos na Administração 
Pública, por eles próprios e por muitos dos seus 
apaniguados - uma vez que a Esca é fruto de todo 
um conluiO e uma promiscuidade que vem dEisde a 
época da ditadura, quando não havia transparên
cia. E esse fato, hoje, é paradoxalmente aproveitado 
por eles próprios para sacar contra a democracia. 
Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMdN- Agradeço a V. Exi!: 
Com relação ao Sr. Antonio Carlos, S. Ex'! afir

ma que esperaria o meu pronunciamento e falaria 
depois. Lendo os jornais, vi uma afirmativa do Sr. 
José Samey, que coloco sob reserva, embora tenha 
aparecido em vários jornais. Segundo o Correio 
Braziliense, disse o Sr. José Samey: "Se S. Ex'! 
achasse que eu tivesse essas qualidades não devia 
um dia sequer trabalhar comigo•. Respondi à expli
cação do Presidente Samey. Em relação ao Sr. An
tonio Carlos Magalhães, li a seguinte afirmação -
não sei se S. Ex'! teria cfrto: "Ele, Pedro Simon, está 
maluco. Realmente, s6 diz besteira". Essa mesma 
frase é repetida em vários outros jornais. Em O GJo. 
bo: "No final da sessão, Antonio Carlos Magalhães 
disse à imprensa que Simon era maluco". 

Em primeiro lugar, não é a primeira vez que di
zem que sou t.ma figura anormal. Lá no Rio Grande 
do &i, quando resisti durante vinte anos, andando 
por aquele interior. deixando de conviver com a mi
nha m[jher, com os meus filhos, resistindo à ditadu
ra e ao arbítrio, falando em praça cercada por tropa 
do Exército, muita gente dizia: •Esse Simon é malu
co por fazer uma coisa dessas". 
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Mas, meu querido Presidente, que bom V. EP 
!Siar presente aqui. Quanta gente chamava de ma
.JCO TeotOnio Vilela Quando Teotilnio Vilela come
ou a vir a esta tribuna divergir da então Arena, de
ender a democracia, passou a ser conhecido como 
Juco manso, porque defendia o fim da tortura, da 
~ciência e do arbilrio. Quando T éo!Onio falava desla 
nbuna. o então Presidente da Arena coordenava 
>ara que a imensa Bancacla1- e era imensa - se reli
asse. Ficava apenas o então MDB para assistir aos 
fiSCursos de Teo!Onio Vilela E Teo!Onio falava tão
;omente que tínhamos que normalizar a vida brasi
eira, sem violência, sem óclio e sem mortes. Esse 
~a T eolõnio, o Louco Manso, hoje mártir deste 
~ais. Uma das figuras mais nndas, boi]~. romãnli
:as. emocionante da Hislória do Brasil se chama 
r eotOnio Vilela. Com seus quatro cãaceres e as 
;uas bengalas, andando pelo Brasil, entrando nos 
:árcenes, abrirKio as cadeias, libertando as pessoas 
~ proclamando o seu amor à libeldade. Louco man
;o! Mas que belo louco manso, que teve coragem de 
f.vergir dos militares, do arbílrio, da ditadura. 8e, 
~ue eslaVa ali na Arena. largou tudo em defesa de 
.una idéia. 

Portanto, dizer que divirjo, que sou assim ou 
assado já vem de longe. Isso aconteceu até agora 
1á pouco, nesta mesma Legislatura. quando vim a 
asta mesma tribuna divergir, e até hoje não me per
joam por eu ter dito que não aceitava o MDB com o 
Sr. Quércia, com o Sr. Samey, com o Sr. lbsen. To
jos, inclusive dentro do MDB, me olharam com 
grandes restrições. 

Achei que deveria vir para cá, porque, interna
mente, dentro do MDB, não resOlvi. Portanto, vim 
para esta tritxm. e disse a> Sr. Oresles Quércia que 
ele poderia ser carddalo mas, paa 1allo, leria que ex
pfiCaT aQI elas questões. Eu la ilbém ali fl.i chamado. 

Vim a esta tnbuna - fl.i um dos primeiros - para 
dizer que o Sr. Fernando Collor de Mello, que eu 
considerava uma pessoa positiva, não o era. Percebi 
que estava equivocado quando ele mandou proces
sar o Depulado Ponte quando este lhe mostrou os 
erros, os absurdos, os percentuais da vigarice e da 
roubalheira nas erJllreiteiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim a esta tri
buna - fui o primeiro - para falar em um tal de PC Fa
rias. Falava-se de medo e falava-se que eu estava 
tomando conhecimento de coisas graves. 

Também fui chamado quando pensamos - o 
Senador Eduardo Suplicy e eu - em criar a CPI. To
dos eram contra. O Dr. Ulysses era radicalmente 
contrário. O hoje Presidente era radicalmente con-

trãrio. Praticamente todos eram contrários, porque 
diziam que não se poderia aqui fazer o papel de De
legacia de Polícia Perguntavam: •o que esse Simon 
está fazendo?" •o que deu na cabeça desse Si-
nlOn?" ~ 

Criamos a CPI. E a CPI provou que as coisas 
estavam acontecendo. Uma das páginas mais boni
tas do Parlamento do mundo inteiro foi a do Parla
mento brasileiro. Democtaticamente, abertamente, 
com ~ õlfeito de defesa, sem ódios, sem rance- · 
res, este. Congresso, este Senado transfom10u-se na 
Corte Suprema. Pelo valo - dando ampla oporlunida
de de defesa-. quase que pela unanimidade. o Se
nado resolveu. ~ão foi unanimidade, porque o hoje 
Senador·Antonio Garlos Magalhães ficou na defesa, 
inclusive fazendo com que seu próprio filho, que di
zia votar favorável, votasse contra o impeachment 

Lembro-me de que houve·roomentos difíceis. O 
Deputado Beníto Gama, Presidente, teve uma 
atuação digníssima. Dizem - não sei se é verdade 
- que ele perdeu a eleição para Governador de Es
tado, mesmo sendo o candidato preferido d~entao 
Governador, porque este não lhe perdooui> fato 
de ter entrado nessa CPI e de ter dado libirdade 
de decisão. . - ;. 

Durante a votação na Câmara dos Deputados, 
o Deputado Benito Gama votou pelo impeaChment, 
e o hoje Presidente daquela Casa, que é pessoa das 
mais ÕIQnas, por quem tenho o · maior carinho e o 
maior respeito, a pedido de seu pai, votou contra a 
ficença para processar o Presidente. 

Quem decreta o impeachment é o Senado Fe
deral, mas a Câmara teve que decidir-se iniciava ou 
não o processo, se o mandava ou não para o Sena
do. Benito Gama achou que deveriam mancfá..lo 
para o Senado. Dizem que isso custou-lhe o Gover
no da Bahia, ao qual era candidato. E o filho do Sr. 
Antonio Carlos votou para que não fosse mandado, 
curJllrlndo a determinação de seu pai. 

Naquela altura, não fl.i considerado maluco, 
mas excêntrico. 

Depois, vim à tribuna e cobrei a CPI do Orça
mento, citando nomes, como o do então üder de 
meu Partido, Genebaldo Correia, de Deputados do 
Maranhão e outros, coisa que normalmente não se 
faz. Mas fiz porque achei que era o certo e que algu
ma coisa tinha que ser feita para terminar aquele 
processo. 

E foi uma guerra aquela CPI, Sr. Presidente! E 
foi uma guerra; também ninguém a queria Foi uma 
guerra para fazer aquela CPI. E foi uma guerra para 
levá-la adiante, porque queria se evitar que ela che-
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gasse .a urna conclusão. Foi quando; por iniciativa 
minha, a CPI romou uma decisão, porque não nos 
concediam mais prorrogação no plenário do Con
gresso Nacional - o Plenário do Congresso Nacional 
era misto. Então, tivemos que romar urna decisão: 
se quiséssemos apurar tudo, não iríamos apurar 
nada. Decidimos então 3purar o que havia contra 
Senadores e Deputados. Assumimos um compro
misso - e está lâ por iniciativq;ominha - de que a pri
meira conclusão da CPI seria a de que imediata
mente após se faria a CPI dos co~rores. Tinha
mos um dossiê enorme, mas não queríamos ficar 
ciom os corruprores e deixar os Parlamentares, por
que aí a imprensa iria áiZer que nos Parlamentares 
não tocaríamos. Então, vamos rocar nos Parlamenta
res; isso nos dará autoridade para depois ttA:anuos 
nos com.p1ores. Continuei, Sr. Presiden1e, e estou até 

. hoje. Encerrou-se a Sessão Legislativa e o PSDB e o 
PFL, lamentavelmente, não inãocararn os nomes. E o 
Presidente José Samey, pelo Regimento Interno do 
Senado, se os Líderes não indicam os nomes ••• 

O SR. PRESIDENTE (T eoronio Vilela Filho) -
Senador Pedro Simon, interrorr.,a V. ~ para pror
rogar a Hora do Expediente por mais qt.ime minu
tos, com a aquiescência do Senado, concedendo a 
V. ~mais cinco minutos para que possa concluir o 
seu pronunciamento, jâ que o seu tempo regulamen
tar está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço li V. E#. 
O Presidente do Senado tem, pelo Regimento, 

a autoridade para indicar, se os Líderes não indi
cam, o Presidente indica Pois se esgotou o prazo 
no ano passado. Primeiro, pedi a Comissão Misla do 
Congresso, consegui as assinaturaS na Câmara, e 
os Líderes de três Partidos, inclusive o meu, manda
ram retirai' as- assinaturas. ConSegui as assinaturas 
só do Senado. Os Líderes não indicaram os mem
bros e o Presidente José Sarney não indicou,-e não 
saiu a CPI dos Corruptores. 

Sr. Presidente, o que eu disse? Disse, por 
exemplo, quanto à pasta cor-de-rosa, que não quero 
saber quem deixou vazar, até porque para mim não 
houve vazamento. Primeiro, o que quero saber é se 
o Presidente da Confederação dos Bancos mandou 
um ofício só para o Banoo Econômico da Bahia, 
dando os nomes das pessoas que devem dar dinhei
ro? Ou mandou também para o Bradesco, para o 
ltaú e para todas os outras bancos? Esta é uma per
gunta a ser respondida Segundo, se mandou para 
as outros bancos, o que está na carta desses outros 
bancos? Divirjo do Governo, Sr. Presidente, quando 
o Governo quer saber quem vazou. Para mim, não 

houve vazamenlo, porque a questão é pü:Jiica Para 
mim, escondet.H;e um falo, que está claro, de que 
hâ preferências e não preferências com relação à 
questão de dinheiro nas campanhas políticas. Falo 
com autoridade, Sr. Presidente. Tenho dois projetas 
de lei: um projeto que diminui as campanhas eleito
rais para sessenta ou noventa dias; e um outro pro
jeto, onde adotarnos o exemplo da Alemanha, de 
que dinheiro de campanha é só dinheiro plillico, 
para evitar as listas iguais as do banco da Bahia - e 
se formos verificar, não é só o banco da Bahia, é o 
banco do Rio Grande, é o banco do Paraná, é o 
banco de São Paulo, onde l:1â os privilegiados e os 
não privilegiados; hâ os que têm dinheiro para faze! 
campanha e os que não têm dinheiro para fazer 
campanha Esse é um debate sério, Sr. Presidente, 
que passou, en passant, e a única coisa que se 
quer saber é quem foi que vazou. 

eoin relação ao Sr. Amonio Carlos, tenho o 
maior respeito pelo Sr. Amonio Carlos. Quando S. 
~ e eu fomos Ministros, tivemos o melhor relacio
narnenro. S. ~ escreveu no seu livro - aliás, !JrT1 bri
lhante 6vro -.que não howe político, quando S. Ex!! 
foi Ministro, que não tivesse recebido concessão de 
rádio. Talvez eu seja uma pessoa muito inexpressi· 
va, mas, na verdade, fui Ministro pelo período de um 
ano com S. ~- o Sr. Antonio Carlos, Ministro das 
('omunicações, e eu, da Agricultura. Depois, S. ~ 
foi Ministro das Comunicações e eu fui Governador 
de Estado. Nunca lhe pedi uma rádio. Aliás, nunca 
pedi para S. ~ rádio como nunca pedi nada para 
rlinguém, porque essa é a minha maneira de ser. 
Nem emprego, nem favor, nem vantagem. Nada! Ft.i 
Ministro, nunca entrei num avião oficial; fui Governa
dor e não entrava em avião oficial, morava na minha 
casa É minha maneira de ser. Não aceito e não via
jo por conta do Senado enquanto o Senado não tiver 
um esquema que lhe dê transparência, onde as via
gens sejam decididas pelo Plenário. A convite de 
Presidente e de Líder não viajo, nunca viajei. É a mi
nha maneira de ser. E olha que até tenho de agrade
cer as gentilezas do Sr. Antonio Carlos onde, mais 
de uma vez, quer pelo telefone, quer pessoalmente, 
S. Ex!! perguntava-me se queria urna rádio no Rio 
Grande do Sul, e que eu lhe mandasse o pedido 
através de um bilhete, de um telefonema. Nunca fiz 
isso. S. ~ coloca no seu livro que o Sr. Ulysses 
Guimarães tinha a rádio tal, que o Sr. Mário Covas 
tinha a rádio tal; o Pedro Simon não tem rádio ne
nhuma Mas fique tranqüilo S. Exª, porque não é fal
ta de apreço por S. ~- Nem S. Ex!! as tem e ne
nhum político tem. Fui Governador de Estado e não 
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dei um telefonema sequer para o gerente ou para o 
presidente do Banco do Rio Grande pedindo que 
atendesse a esse ou àquele. Tem alguma coisa? Vá 
falar com o Presidente. Caso tenha direito, ele lhe 
dará a concessão. 

Agora, sobre essas his1órias de dossiê, sou 
muito sincero, prefiro ser o Pedro Simon de dizer, do 
que o Pedro Simon ou alguém de dizer: eu tenho; 
mostro, se for o caso! FCii seu soldado. Não nego 
que ft.i eu que falei para o Dr. Itamar Franco, quan
do V. Ex'! disse que tinha um dossiê de conUpção, 
na Bahia. de Ministros do seu Governo. Eu disse: -
Itamar, você tem que chamar. Você tem que pedir 
para ele trazer. E, se for verdade, punir. Não pode 
um Governador do quilate, da seriedade do Sr. An
tonio Carlos dizer que tem corrupção e você não 
fazer nada! E foi o que eu disse -para o Senhor 

· Fernando Henrique, da tribuna. Quando o Sr. Ciro 
Gomes, errl São Paulo, disse que havia co~ 
no Governo, entendi que o Senhor Fernando Hen
rique tinha obrigação de chamar o Sr. C iro Gomes 
e lhe perguntar. Afinal, o Sr. Ciro Gomes foi Go
vernador, foi Ministro e é do Partido de Sua Excelên
cia. colocou em manchete que há corrupção no Go
verno. Vim a esta tribuna e disse a mesma coisa. E 
contei que quando se fez isso no Governo Itamar 
Franco, S. ~tomou providência. Entendi que o Se
nhor Fernando Henrique tinha a obrigação de tomar 
essa providência 

Então, sobre essa história, Sr. Presidente, uma 
· das coisas que não tenho é dossiê de ninguém. Não 
guardo, não tenno a preocupação, Sr •. Presidente. 
Não tenho mágoas. Digo, por exert1)1o, com relação 
ao Sr. Antonio Carlos, que S. Exl!, que foi Ministro 
dás Comuricações, que foi o Ministro do Presidente 
José Samey, é o único a quem devo obrigação. 
Pedi-lhe, isso é verdade. Disse a S. El'i!-: - Olha. Dr. 
Antonio Carlos, estão cometendo uma injustiça; por
que a questão da CRT- Companhia Rio-Grandense 
de Telecomunicações-, urna causa que temos con
tra a União já ganhamos em primeira e segunda ins
tâncias, temos todos os direitos e apelaram para o 
Supremo só para ganhar tempo, e não podemos de
senvolver nenhum plano sem que isso seja resoM
do. E o Sr. An1onio Carlos. apesar de adversário, 
teve a grahdeza de assinar, se responsabilizando 
pela retirada da ação, o que, para o Rio Grande do 
Sul, foi mito importante, porque o gesto de S. E# 
pennitiu que se desenvolvesse um plano de expan
são da telefonia, e se S. E# não tiVesse feito isso le
varíamos de dois a três anos, ou mais, para come
çar aqtilo. Isso eu lhe devo. Não é uma, nem duas, 

nem dez vezes que venho de público para dizer: no 
Governo do Sr. Samey, se devo alguma coisa a t.m 

MiniSiro seu é ao Ministro Antonio Carlos Magalhã
es, que teve a grandeza, teve espírito p(illico, não 
olhou para as rrinÓÍias, não olhou para o fato de ser 
ou não ser adversário, mas teve o gesto de fazer 
para o Rio Grande do ·Sul algo muito importante num 
determinado momento, até à revelia daqueles que 
estavam ali criando obs!áculo. S. ~disse: " - Não, 
tem razão. Se o tribunal local áiSSe que está tudo 
bem, se a primeira instancia disse que está tudo 
bem, isso aí é só para ganhar tempo. Está feito. " U
berou, era uma divida que se dizia existir ou não, e 
tínhamos vocação de levar adiante. 

Sr. Presidente, prossigo, embora não tenha to
cado num assunto, que é o Sivam. Penso que nesse 
processo do Sivam o Senhor Fernando Henrique 
tem urna posição que respeito. Inclusive falei com Sua 
Excelência, na quarta-feira, durante quase qualro ho
ras. S. El'i!- volta a dizer a mesma coisa: quem decide é 
o Senado. Se o Senado tiver fatos contrários. o Se
nado que diga não. O Pres>:iente Fernando l-lepri:jue 
Cardoso vem áiZendo pUJiicamente: a respo~da-
de é do Senado. Eu acho que é do Senado. ; 

Acho muito engraçado o pronunciamento do 
MiniSiro do Tribunal de Contas, Sr. Adhernar Ghisi, 
de que a ifT1)1"9nsa coloque em manchete. Diz ele 
que cabe a nós decidir. Precisa um Ministro do Tri
bunal de Contas dizer que devemos decidir, que 
cabe ao Senado decidir, sem pedir para ele? Sabe
mos disso. Se podia ter ficado calado; não precisa
va ter dito aquilo. E que se ele tiver que investigar, 
ele vai investigar. Nós também sabemos disso. Nós 
tarrbém sabemos disso. 

Continuo entendendo, Sr. Presidente - hoje, 
voto contra; não contra o Sivam - que o Projeto de 
Defesa da Amazônia é da maior irnportãncia. Não 
porque represente um investimento de R$ 1.400 bi
lhão - pelo amor de Deus. Só no BANESPA, agora, 
vai para quinze. Só nos bancos privados parece que 

· vai a doze. Se a Amazônia é importante, R$1.400 bi
lhão não é dinheiro. Mas, a pressa .. E olhem que 
falo com autoridade, Sr. Presidente. Eu era Líder do 
Governo Itamar Franco. Isso foi feito durante o Go
verno Itamar. Mas posso garantir que o Sr. Itamar 
Franco, que nós.-

0 SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Peço a V. E# que conclua o seu pronunciamento. 

O SR. PEDBO_SIMON- ... pelo amor deDeus, 
nós não tínhamos idéia de nada disso que está 
acontecendo agora Não posso culpar uma autorida
de -tem uma CPI que pedi lá no Governo do Estado 
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do Rio Grande do Sul com relação a desvios que te
riam havido no meu Governo. Seis anos depois. 
apareceu. Pedi a CPI. Fui para os jornais e disse: -
Tem que criar a CPI. Quero saber. E usem, e me 
chamem, para eu poder expor. E se tiver? E se hou
ve desvio? O que quero saber é o que está havendo 
no meu Governo. Alguém·me falou, um Deputado da 
Oposição, a imprensa, o jomal, técnico, alguém che
gou para mim e disse: - OI!Js. está acontecendo 
isso. 

É o que aconteceu com relação ao Governo do 
Sr. Itamar Franeo. As coisas eram naturais. Essa 
ESCA era a empresa mais fantástica do Brasil, era 
um exemplo a ser seguido para a defesa da tecnolo
gia brasileira. Mas de repente apareceram dúvidas 
que não quero nem dizer a interrogação dela$. 

Precisa fazer a defesa da Amfzõnia? Precisa. 
· Ela deve ser feita logo? Sim Mas precisa ser ama
nhã? Não. Àlguém tem dúvida de que se não for fei
ta essa que vamos fazer agora, se levar mais dois 
anos, para fazer daqui a dois anos, tecnicamente 
será infinitamente melhor do que agora? Porque 
nessa tecnologia os avanços são fan1ásticoS de ano 
para ano. Alguém tem dúvida desse ponto? Isso que 
está aí pode ser, hoje, bom; daqui a dois anos, su
perado. E será que nesses dois anos haverá uma in
vasão na Amazônia? Na dúvida. a favor do Sivam 
sempre. Na dúvida, voto contra isso que está aí, 
para se dá uma oporiLmidade, para com tranqiillida
de, com serenidade, votarmos o grande projeto. 

Peço desculpas, Sr. Presidente, com toda sin
ceridade, se no meu pronunciamento anterior usei 
de alguma expressão que não devia. .Em primeiro lu
gar, dei um aparte. Jamais subiria à bibuna sem avi
sar o Senador Antonio Carlos, sem avisar o Senador 
José Samey. Agora, fui traído pelo sabor do aparte. 
Dei o aparte e fui falando. Quando me dei conta, ti
nha dado o aparte. Porque, na verdade, não há lógi
ca em fazermos um discurso, atribuindo a um com
panheiro nosso, do Senado, sem que ele esteja pre
sente ou pelos menos chamado a ele. 

Peço desculpas, mas não houve intenção. Dei 
um aparte ao ilustre companheiro do Amapá e, no 
meio do aparte, avancei em algo que não deveria ter 
avançado, sem que as pessoas estivessem presen
tes. Se avancei mais do que devia foi sem intenção. 
Não sou daquelas pessoas que não voitam atrás. 
Sou daquelas pessoas que gostam de voltar atrás, 
porque enro muito, Sr. Presidente. Pelo amor de 
Deus!, imaginar que sou dono da verdade, imaginar 
que estou sempre certo... Eu. Sr. Presidente, ao 
contrário de muita gente, tenho me equivocado de-

mais. Mas, graças a Deus, pelos exames de cons
ciência que faço todas as noites, mtitas vezes, tele
fono, vou lá, peço descUpas e reconheço que enei. 
O que é que vou fazer? Sou uma pessoa ftaca, não 
tenho a competênCia, a sabedoria, não tenho a ge
nialidade daqueles que acertam sempre. Sou uma 
pessoa que erro e acerto. Se naquele meu proi'Ul
ciamento errei, me equivoquei, avancei mais do que 
devia, peço desculpas. Por exemplo, não tinha que 
tocar no nome do Dr. Samey nem trazer aquelas 
coisas de volta, não precisava ter feito aquilo. Não 
que me arrependa de tê-lo feito ou que tenha errado 
por ter feito, mas não precisava. Eu poda ter falado 
apenas que o Sr. Samey tinha se eql.Wocado, aque
la coisa toda, mas não era hora de tocar naquele as
sun1o, principalmente uma pessoa que nem eu, que 
não sou de voltar ao passado, não sou de atirar pe
dras ao passado, mas sim de olhar o futuro. 

Era apenas isso, Sr. Presidente, que queria di
zer, com o maíor respeito a esta Casa e com o maior 
respeito ao Senador Antonio Carlos Magalhães e ao 
Senador José Samey. 

O SR. ANTONIO CÀRLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, desejo usar da palavra, como Líder de 
Partido, pelo tempo que me for permitido. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhã
es, pela Uderança do PFL 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL -BA. Como Uder. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SF's e 
Srs. Senadores, a Casa ouviu o pronunciamento do 
Sr. Senador Pedro Simon, 30 ou 40 minutos onde 
ele pronunciou o que quis, para 2 ou 3 minutos de 
humildade, pensando que poderia desfazer tudo que 
o seu espírito de inveja pronurJl:jou durante todo 
esse tempo. 

A inveja é a falta de fé em si mesmo - é um 
provérbio de origem árabe e por isso mesmo o trou
xe propositadamente para o orador que me antece
deu na tribuna. E a inveja leva à loucura, e isso tem 
incomodado, acredito, a mt.itos Srs. Senadores, que 
vêem, desde a disputa da Presidência do Senado no 
PMDB, que a vitória do Presidente José Samey 
transtornou o Senador Pedro Sinion, prejudicando o 
seu raciocínio e fazendo de S.E#- um homem que só 
raciocina em função daqueles que podem ter uma 
ascensão, e, como tal, ele acha que, estando aqui 
há mais tempo, deveria ser a estrela a brilhar na 
constelação que seria o Senado da República. 
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Mas, assim como o feno se consome com a 
fenugem, o invejoso se consome com a inveja. E é o 
que está acontecendo com o Senador Pedro Simon. 

S. Exª não nota. Ninguém lhe diz. Não é fácil 
dizer. Compreendo que não é fácil áiZer a um Parla
mentar de tanto tempo, a um Líder de expressão, 
que sua situação se toma dilicrl. Mas miJOOs me pro
curam para dizer: •o Simon não está bem. Precisa
mos ver o que faze~ comll Simon. O que se pode la
zer? Talvez uma viagem lhe fizesse bem. O Simon 
precisa de alguma coisa. Pode-se conversar com al
gum filho dele?" S. Exª chegou ao ponto de trazer o 
garotinho de menos de dois anos para ser fotografa
do no Senado e nenhum fotógrafo bateu a chapa; 
S.Exl! ficou irritadíssimo. 

Tudo isso me falam e eu fico com vonlade de 
conversar com o Senador Pedro Simon, mas é deli
·cado tra1ar um assunto dessa otdem, eu reconheço. 

Mas, dê qualquer sorte, isso não pode, de fato, 
continuar, as agressões da maneira com que o Se
nador Pedro Simon vem fazendo, com o Presidente 
da Casa e comigo, diretamente, sobretudo nas ses
sões a que eu falto. Não é a primeira vez que isso 
acontece. 

Enlão, eu. que procurei, inclusive. cultivar a 
sua amizade quando aqui cheguei. eu, que procurei 
ter com ele um bom relacionamento - pois acho que 
esta casa não é para se tra1ar de assuntos pes
soais, não é para desavenças desse tipo -. fico em 
dificuldade para manter o clima nec essârio, tendo 
em vista as provocações que surgem a todo instan
te, por conta de uma doença que eu não sei se exis
te ou não, mas que, de qualq!J!!r maneira, prejuõJCa 
o bom~ima quedeveexis!ir entre~sSenaáares. ·· 

Dai por que vim para esta tribuna, não com o 
propósito de ata:ar, mas com o propósib de esclare
cer alguns dos pontos que o Senador aborda nesta tJi. 
buna; talvez, como méclioo, não devesse responder, 
mas como parlamentar sou obrigado a fazê-lo. 

O Senador insiste, e insistiu hoje, em relação 
ao Presidente José Samey, tentando explicar o inex
plicável, qual seja, que não foi Ministro do Sr. José 
Samey quem pediu a demissão deste. 

Mas, vejam só, se ele, como Presidente do 
PMOB, como disse aqui, do Rio Grande do Sul, ve
tou o Presidente José Samey para ser Vice-Presi
dente da Replblica, não tinha, de fato, condições 
para ser seu Ministro, em nenhuma hipótese, por um 
dia. Aí era uma questão de foro íntimo. Mas foi. E 
porque foi seu Ministro foi também beneficiário do 
Plano Cruzado, com o qual se elegeu Governador. 
Foi a safra dos governos do Plano Cruzado: nin-

guém ignora que isso aconteceu; nem o Senador 
Pedro Simon pode negar isso. 

Foi a grande fase do PMDB, graças ao Presi
dente José Samey, que não pode hoje estar sendo 
vitima de ataques desnecessários, quando o Sena
dor Pedro Simon, com um remorso natural, tenta ex
plicar o inexplicável e, na realidade, não expi"K:a coi
<;aalguma. 

Por isso, entendo que o Presidente José Sar
ney, com muita elegância, fez bem em defender-se 
e, ao mesmo tempo, colocar no devido lugar essa 
posição de que cumpriu com seu dever quando o 
Senado reclamou uma posição da Mesa em relação 
ao Brigadeiro Ivan Frota. · 

Quero dizer que o Brigadeiro, como V. Exª sa
lientou no aparte, não foi vitima; ele seria vítima se 
mantivesse, como manteve, a sua declaração e o 
Senado nada fizesse em sua defesa. Eu cumpri o 
meu dever e acho que o Senado tem que cumprir o 
seu em relação às afinmalivas do Brigadeiro, que 
não está sendo levado a sério por ninguém, porque, 
em cada ambiente em que aparece, ele se~i. 
porque não sabe sequer defender o seu ~ de 
vista. Nesse ponto, não-há dúvida de que o Senador 
Roberto Freire colocou muilo bem a posição'OO Bri
gadeiro, em relação ao que ele representa na Aero
náutica há muito tempo. 

Devo dizer ainda que as defesas do Senador 
Pedro Simon são sempre ataques; quando as defe
sas não são sinceras. têm aquele ar de hipocrisia 
que não ficam bem nas pessoas da nossa idade. 
Conseqüentemente, quero dizer a V. Exª que V. Exª
se engana no tempo, quando diz, no seu aparte ao 
Ser.adcr Sebastião-Rocha, -que eu-ganhei-o Ministé= 
rio porque criei um caso com o Brigadeiro Défio. 

Saiba V. Exª, para que V. Exª possa fazer a 
história que hoje tentou fazer, muito erradaniente, os 
acontecimentos politicas nacionais, que exatamente 
no dia 12 de agosto de 1984, no dia da convenção 
do seu Partido. às 20h30min, mais ou menos, o Sr. 
T ancredo Neves foi à minha residência, nesse á.a 
da sua convenção, conversou longamente comigo e, 
nesse dia, me convidou para Ministro. Fui, portanto, 
o primeiro Ministro convidado pelo Sr. Tancredo Ne
ves. Não fui daquela leva última que o Dr. Ulysses 
fez força e obrigou o Presidente Tancredo Neves a 
aceitar, por foJÇa do Partido, o PMDB; não. Fui esco
lhido pelo Dr. Tancredo Neves pela sua espontãnea 
vontade, independente, até, de Partido. Fui o primei
ro. O acontecimento do Délio, saiba V. Exª, foi no 
dia 4 de setembro. E é pena que não esteja -aqui o 
Dr. !ris Rezende, Senador, para dizer a V. Exª que o 
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comício de Goiás, em Goiània, foi no dia 14 de se
tembro, e a força que fizeram, não só o Dr. T ancre
do e lris, para que eu comparecesse naquele comí
cio, pelos motivos da repercussão que teria, em vir
tude do acontecimento do dia 4 e o resultado daque
le comício em relação à candidatura Tancredo e aos 
votos no Colégio Eleitoral: Mas isso é conversa para 
outro dia; não estamos fazendo história; queremos 
restabelecer, no momento, a vea-t~ade. 

V. E#, inciusive, nesse dia- hoje, não, estava 
mais contido na linguagem, e felicito V. Exa., estava 
mais calmo; provavelmente, Porto Alegre lhe deu um 
ar de tranqüilidade, o que é importa(lte;_ isso deve 
lhe fazer bem, que usava a palavra - perdoem-me os 
que me ouvem - tão normal hoje, mas que não fica 
bem para um Pariamento, "esculhambado"; não soa 
bem para um Parlamentar do seu ~aível. De modo 

.que acho que essas correções, como V. Ex~ é um 
homem humilde, deve fazer. 

Mas o que quero dizer, volt;mdo para os as
suntos deste dia de hoje, é que, quando V. Ex• se 
refere à pasta cor de rosa, V. ~ quer se referir a 
mim, e não o diz com clareza Saiba V. Exª que aqui 
está, do interventor do Banco Econômico, não só as 
contas como o ofício dele, mostrando que na minha 
conta ou em qualquer documento meu não existe 
coisa alguma dessa pasta cor de rosa E mais: pas
sei uma procuração, no dia 26 de dezembro, ao Dr. 
Gustavo Loyola, Presidente do Banco Central, para 
ele ser detentor, fazendo a publicidade que quises
se, das minhas contas bancárias com quebra de si
gilo. Depois de ter aceito- porque me deu o CPF e a 
carteira de identidade para que eu fizesse a procura
ção- me respondeu que, como Presidente do Banco 
Central, não poderia fazer. Então, pedi que indicas
se um amigo de sua confiança para ter esse poder. 
Ele também respondeu que não faria essa indicação 
porque não ficava bem para ele, como Presidente do 
Banco Central. 

Estou corn absoluta tranqüilidade em relação a 
esse ou qualquer outro assunto. Faço, com absoluta 
tranqüilidade de consciência, o debate em qualquer 
terreno porque Deus me deu esse patrimônio moral 
de mais de 40 anos de vida plblica, sem receber 
qualquer acusação séria na minha terra Na última 
campanha eleitoral, nenhum adversário meu foi à tri
buna acusar o meu governo. Esse é I.Jm trunfo com 
o qual posso jogar em qualquer parte do País, inclu
sive neste Senado. 

Saiba que o Deputado Luís Eduardo Magalhã
es, que V. ~cita sempre elogiando, mas cita com 
uma maneira de dizer sempre numa posição como 

se tosse incorreta, .é um dos melhores valores da 
- política brasileira, pela seriedade, pela competência, 

pela dignidade. Tem luz própria e não segue a mi
nha orientação. Ele segue a sua própria orientação. 
Ele é um líder, pelá sua capacidade. A sua jovialida
de lhe dá, também, força para liderar e, por isso, 
chegou à Presidência da Câmara dos Deputados, 
pelos seiJS próprios esforços e pelos seus próprios 
pés. Ele fez o seu caminho e galgou por conta pró
pria postos que eu não teria conseguido. De maneira 
que não é por aí que V. ~ vai me atingir. Ao contrá
rio, quando o cita, só cria em mim mais satisfação, por
que é um dos hómens mais dignos do Brasil. . 

V. ~ foi líder do Governo Itamar Franco. 
Sabe V. ~que não foi um Governo cuja moralida
de tenha sido inatacãvel. Não digo que o Presidente 
não seja moralizado, mas a prova é que todo dia 
acontece um fato e os fatos que lhe trouxe foram to
dos comprovados no Ministério de Ação Social, 
cofT1)rovados no Tribunal de Contas e alguns na 
Justiça. Se V. Exª não os conhece, também posso 
apresentá-los. 

V. Ex~ disse que lhe ofereci rádios,- fazendo 
uma brincadeira, no que posso acreditar. Se V. E# 
diz isso, acho que a inveja o está levando para ou
tros caminhos. Terei que acreditar na afirmativa que 
disse em um momento de exaltação, mas que é a m.: 
veja também que leva à loucura. Se V. Exª continua ·· 
a afirmar que lhe ofereci rádios, evidentemente não 
está normal. 

Devo dizer-lhe que li a história de um profeta 
que pediu a Deus que o livrasse da língua dos calu
niadores, e o Senhor lhe respondeu:•Meu filho, que
res ser melhor do que eu?" E assim eu faço em rela
ção às calúnias que recebo, às injúrias e às interpre
tações malévolas daqueles que aqui no Senado, ou 
fora dele, não têm o respeito devido pela minha 
atuação na vida pública 

Quando V. Exª falou que pediu CPI no seu E&' 
tado, eu poderia dizer que realmente fizeram CPI no 
seu Estado, em relação a estradas não construídas 
no seu tempo. Há um processo sobre isso, mas 
esse é um assunte que não desejo tratar, porque 
não o conheço e não vou fazer uma acusação a 
V.~ sobre um assunto que não conheço. Tenho 
esse assunto, o resumo dele está aqui. Mas não vou 
tratar dele. Seria desprimoroso para ·mim atacar um· 
colega por algo que, afinal de contas, não tenho ne
nhum interesse não só em aprofundar divergências, 
mas, sobretudo, não tenho interesse em trazer para 
o debate. Não é esse o remaque o Senador deseja 

- e não é por aí que quero discutir. 
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Um presidente norte-americano, caMn Coolid
ge, respondeu muiiD bem a um assessor parlamen
tar quando este afirmou que um senador o estava 
acusando. Ele disse que os Estadl)S Unidos eram 
tão diversificados, que havia gente de toda espécie. 
Portanto, haveria de ter, no Senado, quem repre
sernasse aquele tipo de génte que, o estava acusan
do. Eu espero que v. ~não s~ja desse tipo de 
gente o presidente norte-acnericano acusava em re
lação a ele. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra pomo Líder. 

O SR. PRESIDENTE [feotonio Vilela FHho) -
Nobre Senador Pedro Simon, antes de conceder a 
palavra a V. Ex2, quero apenas fazer um apelo. A 
Mesa concedeu 45 minutos a V. Elcíl quando, regi
mentalmente, teria direito a 20 minulos, assim como 
também a Mesa não cobrou o tempo do Senador 
Antonio Garlos Magalhães, porque, deliberadamen
te, ~endemos que os Srs. Senadores deveriam ter 
o· tempo suficiente para falar o que consideravam 
necessário a fim de que pudéssemos superar este 
episódio, pois o Senado Federal tem, ainda, tam
bém, outros assuntos rm.ito importantes a tratar. De 
modo que a Mesa. desla vez, cobrarâ o tempo regi
mental de V. ~-

V. EJl'l d'JSI)Õe de 5 minutos para pronoociar-se 
como Líder. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SP!õ e Srs. Senadores, 
quero ãa:er a V. Ex'-, Senador Antonio Carlos, que, 
graças a Deus, um sentimento que mn:a tive na 
vida é o da inveja. Sou uma pessoa simples, nasci 
simples;. tenho hoje menos dinheiro do que tinha 
quarido ineu pai me deixou, quando entrei na politi
ca. Moro no mesmo apartanento hã 30 anos. Nao te
nho bens, nmca tive, I1U1Ca tive pmoct~ com 
isso. Minha família é simples, de classe mécia baixa. 

Sou urna pessoa que teve, no MDB do Rio 
Grande do ru, uma luta tremenda. Fui buscar prati
camente todos os grandes vultos· do MDB do Rio 
Grande do Su. Fui buscar o Brossard na oposição 
para entrar no nosso Partido como a grande vedete. 
nosso grande líder candidato ao Senado. Fui buscar 
o Bisei, o Fogaça. Trouxe centenas de pessoas que 
tinham liderança para serem candidatos do meu 
Partido. Fiquei 16 anos como Deputado Estadual. 
porque acreditava que a resistência era lá Vim para 
o Senado porque o Partido pensou que, em 1978, 
não tinha como eu deixar de vir para esta Casa 

Inveja eu não tenho. Olha, meus amigos, um 
sentimento que, graças a Deus, não cultivo é o da 
inveja. Posso ser uma pessoa simples, humilde, mo
desta. posso ocqJar os últimos lugares, não me des
taco, não apareço. "renho vergonha de entrar num 
comício pela tnente, entro pelo lado. Sou uma pes
soa exageradarnente simples, mas Deus não me 
deu o sentimento da inveja Graças a Deus, nunca 
tive o sentimen!o da inveja 

Sou uma pessoa que lutei lá no MDB do Rio 
Grande do Sul, aqui no MDB nacional corno Se
cretário-Geral e 12 Vice-Presidente durante oito 
anos, sempre me esforçando, mas nunca fui de 
aparecer. Nunca fui de buscar manchete nem de 
arrancar manchete. Inveja, graças a Deus, eu não 
tenho. 

O episódio da candidatura à Presidência do 
Senado, sabem os meus colegas de bancada a 
quem pergunto abertamente: há alguém do PMDB a 
quem eu tenha buscado voto? Eu fiz urna antecandi
dalura, apresentei por escrito alguns propósitos que 
me pareciam muito impo-:tantes a serem adolados 
por esta Casa ~ 

Mãgoa do Samey porque foi eleito Pnesicki11e 
do Senado?! Da onde e por que posso ter isso?!Di
vergências, pode ser. Mágoas, pelo amor de Deusl 

Agora essa grosseria de V. ExA e ainda achar 
que vai assustar ... Dizer que a inveja leva à loUCll'a 

• e não sei mais o que ... V. Exi-, em vez de responder, 
debater e analisar, agride desta maneira, corno 
agrediu o Senador Humberto Lucena na Comissão, 
batendo na mesa; como agrediu a austre Senadora 

. nos primeiros ã.as que chegou aqui; como agrediu o 
Senador do Pará no momento em que S. ExA diver
giu de V. ExA. A maneira agressiva de V. ~. que
rendo assustar as pessoas .. Não, V. ExA não vai fa. 
zer isso. A mim, V. Exil pode ãJZer O"que quiser; l'nas 
não vai ser pela agressão que V. Exi- vai me atingir. 

Com relação às estradas, fui absolvido por 
unanimidade no Tnblllal de Contas e no Tribl.nal 
Beitoral 

Com relação à dignidade e seriedade do meu 
nome, traga alguém do Rio Grande do Sul que diga 
algo contrário. Processos, discussões, nevoitas, 
pode ser; divergências não. 

Não tenho- e nunca tive- parente meu nomea· 
do funcionário público em nenhum setor. No meu 
Governo, nem parente meu nem de qualquer Secre
tário de Estado podia ocupar cargo. Nunca negociei 
com o Banco do Brasil, ou com o Banco do Rio 
Grande do SU, com a Caixa Econõmica Federal ou 
Estadual. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho. 
Faz soar a campainha) - Senador Pedro Simon, seu 
tempo regimental de 5 minutos se esgotou. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, por fa
vor ... 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência vai conceder urna prorrogação de 2 mi- · 
nutos para o encerramento de ~eu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON :V. E# vem dizer a 
mim que eu, para aparecer, trouxe meu filho de um 
ano e seis meses para tirar fotografia .. Que mesqui
nhez de V. Exª! Que grosseria de V. E#! Que falta 
de argumentação! Realmente, eu trouxe meu· filho· 
ao Senado. Numa sexta-feira de amanhã ele entrou 
aqui e tiraram uma fotografia Eu fui até o fotógrafo, 
pedi e recolhi a fotografia ~ 

Ele fez uma coisa que me emocionou. porque 
eu estava falando da tribuna quando ele entrou e eu 
tive que pegá-lo no colo e terminar o meu cfiscurso. 

Agora, V. Ex>- dizer que eu faço um gesto des
se, de usar um filho meu de um ano e seis meses, 
que é a minha alegria - porque na minha idade, na 
velhice, nunca imaginava que Deus, que me tirou 
um filho, iria me devolver outro - V. Exª dizer que 
sou homem para fazer urna coisa dessa... Falar que 
eu vim. aqui, trouxe meu filho para tirar uma fotogra
fia, Chamei os. fotógrafos e os fotógrafos não vie
ram. .. .lsso machuca, Senador. Sinceramente, . isso 
machuca. Se V. Exª acha que me assusta dizendo 
que a minha inveja leva-me à loucura ou.se V. E# 
acha que este argumento é válido, V. Exª que é .um 
médico, V. E# nem terá ele aceito porque tenho ida
de, tanlo quanto V. E#, de vida políti~e sou conhe
cido tanto quanto V. Exi'. Posso dizer muitas coisas 

· de v. Ex'?, não o Chamo de desonesto, não· o chamo 
loúco, éhamo-o de temperamental, chamo de artista 
que, às vezes, é furioso e Que às vezes é bonzinho. 
Isso eu digo. Vamos nos respeitar, Senador, 

Essa história de criar uma CPI do ~Y e de 
dizer que tem um dossiê sobre lodos os membros 
da CPL.vamos parar com essa história Se tem dos-· 
siê, mostra! Se não tem, não mostra. 

Tanto é verdade que V. Exª tem que eu fui ao 
Presidente Femanâo Heniique Cardoso e disse a 
Sua Excelência: "Fernando Henrique, o Presidente 
Itamar Franco entregoU á V: Exª 17 dossiês de irre
gularidades que howe no seu governo e V. Exi' tem 
de apurar .• Claro que isso ocorreu. 

Não posso acusar ninguém se houve irregulari
dade no governo dele. Posso acusar se. tomando 
conhecimento, Sua Excelência não fez nada Tanto 
que fui o primeiro a dizer que foi o ex-Presidente lta-

mar Franco que mandou o processo do Sivam para 
cá. S6 que na época ninguém sabia absolutamente 
nada sobre o assunto. 

Não me considero hip6crita. Sou urna pessoa 
de uma seriedade é sinceridade e digo o que penso. 
E admiro o seu filho. Acho-o um rapaz brilhante e 
competente. E tenho dito isso não agora que V. Exª 
está aqú, venho dizendo isso permanentemente hã 
mais de dois anos. 

E V. E# tem razão. ele tem luz própria, graças 
a Deus, que bom! Eu também gostaria que os meus 
filhos viessem a ter luz própria 

Agora, dizer que eu faço da hipocrisia a manei
ra de ser ... sinceramente não me parece. 

V. Exi' ganhou um Ministério, volto a repetir, 
pelo menos para nós. Vejo agora. com muita alegria, 
o Senador José Samey, que participou, juntamente 
com Maroo Maciel, Jorge Bomhausen e, do nosso 
lado. Tancredo, Dr. Ulysses e eu. de várias reuniões. 
E havia, na verdade - vamos ser sinceros - o próprio 
pessoal divergente do PDS que tinha feito a Aliança 
Dernoaálica conosco e eram os primeiros <t dizer· 
que escolhêssemos um membro do PMDB para o 
Ministério das ComunicaçõeS, mas que não deveria 
ser o Sr. Antonio Garlos, que nãO era nem de um 
lado nem de outro, que veio depois e não tem nada 
a ver com a nossa aliança 

V. E# ÕISSe que fot um convite pessoal do Dr. 
T ancrado Neves. É verdade. Foi. Mas movido a 
quê? Eu não sei, não saberia responder. Não foi 
nem da chamada Frente überal nem do PMDB. Foi 
à revelia da Frente Liberal mais do que do PMDB. 
Uns dizem que teria sido por causa da manifestação 
de V. Exª lã, na Bahia, com relação ao Ministro da 
Aeronâutica, que foi realmente uma manifestação vi
ril, dura, enérgica Mas. na verdade, volto a repetir, 
não tenho por que esconder, o Sr. Tancredo Neves, 
àquela altura, no dià 4 de setembro, praticamente to
dos sabiam, porque ele s6 renunciou ao governo de 
Minas Gerais quando tinha garantido o quorum ne
cessário para ser Presidente da República. 

Aliás, ele tinha razão, ele sempre disse isso. 
nunca escondeu: "Não posso renunciar ao Governo 
de Minas Gerais para me expor ao ridículo de dize
rem que deixei o governo de Minas Gerais e perdi a 
Presidência da República. • Dr. T ancreclo Neves 
sempre deixou claro que só renunciaria ao governo 
do Estado se fosse certa a sua vitória 

Enlão, no dia4 de setembro. quando V. Ex~ fez 
o pronunciamento sobre o Ministro da Aeronãutica, 
jã estava certo que o Dr. Tancredo Neves seria o 
Presidente. porque ele jã tinha renunciado ao gover-
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no, e como mLilo bem disse V. Ex", no dia 12 de 
agoslo, em Goiás, ele já tinha feito o pronunciamen-
to •.. 

O Sr. Antonio car1os Magalhles - ••• Dia 14 
de seterrilro. 

O SR. PEDRO SIMÇ)N -O que é que hoiNe no 
dia 12 de agOSlo então? 

O Sr. Antonio C3t1os Magalhles - Nesse dia 
ele me convidou, foi a cônvenção do seu Partido. 

O SR. PEDRO SIMON- No dia 12 de agosto, 
quando houve a convenção - peço desculpas e 
agradeço pela correção - e ele aceitou o resultado e 
saiu canãodato, ele e o Senador José Samey- se ele 
aceitou sair ê porque já sabia que ia ganhar; tanto 
que saiu a· Convenção. Ali, já estávamos cer1Ds da 
vitória Sr. Presidenle, com relação 4 oferecer rádio, 

. quero também, com toda sinceridade, dizer que V. 
Exa tem razão. V. Ex" não me ofereceu a rádio. Aos 
gaúchos que iam ao seu gabinete quarodo Ministro, 
V. Ex" õiZia: • Olha, está lá o Governador do Rio 
Grande do StJ, que é o Jair Soares, pedindo a rádio. 
Há pedido; se o Pedro Simon mandá-lo, por escrito, 
eu darei a rádio. E aí vinham prefeitos do MDB, lide
ranças do MDB. HO!Ne até um prefeito que saiu do 
MDB e foi para o enlão PDS, porque não me per
doou. Segundo ele: "Eu fui lá no Ministro e ele me 
disse que não há qualquer problema, que a rádio era 
nossa, bastando apenas que o Simon pedisse, e o 
Simon não pediu. Mais uma ráõ10 pata o PDS lá da 
região. E ele saiu do MDB. • Aconteceu isso. 

Agora, a meu ver, Sr. Presidente, a questão 
que está em jogo é da maior profundidade. S. Ex" 
fala que não admite nem as calúnias, nem as injú
rias, seja lá o que for. Penso que está cer1D. Tam
bém não as admito. Pelo menos, tento responder. 
Agora, quem erra é a imprensa. Sr. Presidente. Te
mos que debater, anafssar, interpretar as afirmativas 
da imprensa. V. Ex" c&z. por exe~T1Jlo, que não rece
beu dinheiro por parle do Banco da Bahia Sai na 
pasta rosa que V. Ex" o recebeu. Quero acreõdar em 
V. Ex". No en1anto, o Banco Central e a ordem púbrl
ca não fazem nada para investigar isso? Quer dizer, 
se S. Ex" ciz que não recebeu o dinheiro, é porque 
não o recebeu. Mas como as contas de um banco 
afirmam terem dado por volta de 1 milhão? A fr2ude 
está ai. 

O Senador José Samey também disse catego
ricamente - e creio em S. Ex", por que vou duvidar 
da sua palavra? -que não recebeu, mas a documen
tação afirma o contrário. E não fazemos essa verifi
cação, esse levantamen!o? Baseado nisso. não in
vestigaremos outros bancos que também possam 

ter feito esse mapeamen!o? Esperem um pouco. O 
que está havendo aqui? De repente aparece um 
banco dizendo que deu tanto para fulano e para bel
trano, quando, na realidade, não o deu. o individuo 
não recebeu o dinhe;ro, mas está lá na documentação. 

Com relação ao Senador José Samey, vi oo 
jomai que foram lá no Maranhão e pegaram notas 
ou _coisas que o valham com relação ao que não foi 
feito. Não, nada, a empresa diz que não foi feita pro
pagarlda alguma do Sr. José Samey, não havia 
nada diferente, e. no entanto, aparece algo nesse 
sentido. Esse banco não está dizerodo a verdade. 
Isso não deve ser investigado? Coloca-se uma pe
dra em cima e se silencia? 

Essas não são questões levantadas pela Opo
sição ou por mim, elas aparecem no jornal. Apare
ceu uma manchete, mencionando os nomes na pas.. 
ta cor-de-rosa é mentira? É mentira. Vem, en1ão, o 
cidadão, vem o Senador e diz que não é verdade; 
não é verdade. E não acontece nada? O banco, de 
repente, não paga Imposto de Renda. desconta não 
sei quan!os nvlhões de não sei quem, e aqui .Dão é 
verdade. Parece-me que essas coisas deveín ser 
analisadas. Quando falo sobre a pasta oor-di!-rosa 
não é com relação ao Senador An!onio carloS nem 
com relação a ninguém. Quando ÕIQO que essas 
questiles têm que ser esclarecidas não é com rela
ção a A ou a B, é que está havendo uma divergência 
tão clara de afirmativas, ·e ninguém está darodo im-
~~aa~. . 

Aqui está a documentação do banco ÕIZendo 
que foi dado dinheiro; aqui eStá o representante di
zerldo que não o recebeu. Algo está aoontecerldo. 

Creio que o cidadão não o recebeu. Mas se 
está dizerldo que recebeu? 

O que é mais importante: de repente, é só esse 
banco? Será que outros bancos não teriam feito a 
mesma coisa? Não estão usando o meu oome ou o 
nome de cada um de nós aqui? Vai ver o oosso 
nome está sei eu lá orlde, E!m que contabilidade. 
como terldo sido dado dinheiro, e não temos recebi
do nada, e lá na prestação tenha acontecido isso. é 
isso que es!ou dizerldo, Sr. Presidente. 

Então, quarldo digo que (iuan10 à pasta cor-de
rosa o problema não é de quem vazou ou não infor
mação, e sim o conteúdo. volto a repetir: foi só o 
Banco da Bahia que recebeu carta do Presidente da 
Federação dos Bancos ou càda um dos bancos, vá
rios que existem, partiruares, receberam uma carta 
dessas? É isso que es!ou falando. 

Encerro, peço desculpas a V. E# e peço des
culpas à Casa. Não é do meu estilo o debate pes-
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soal, mas é do meu estilo o debate de dizer as coi-
sas. 

Penso, com toda sinceridade, Sr. PreSidente, 
que há coisas que precisam ser debatidas, há coisas 
que precisamos divergir e que temos que aj:ioiar, mas 
temos que abrir a alma Quando falam de nós, o mea 
culpa todos temos que fazer, a começar por mim. 

Agora, não é no sentido de se esconder, es
conder a verdade do ataque .:jlura e simplesmente, 
ou seja, comentários de que fulano comentou isso 
ou aquilo, porque a verdade aparece. 

Sr. Presidente, a grande figura daquela época 
chamava-se Teolõnio Vilela, •o Louco Manso", o ho
mem que foi praticamente expulso da Arena, o ho
mem que era tido como ridíc:Uo, grotesco.. era um 
império, a exemplo do Império Romano, era o maior 
partido do Ocidente, que iria durar a vida inteira O 

· Sr. T eolõnio Vilela era fantástico. Resolveu vir e di
zer que aquilo era um castelo de cartas e defendeu 
pessoas que ninguém estava defendendo, que a im
prensa nada publicava a respeito, ninguém sabia; 
não havia imprensa, jornal, enfim, nada. E o Sr. T eo
tõnio Vilela, •o Louco Manso•, vinha dizer que esta
vam matando pessoas, que havia pessoas passando 
fome. E assim foi sua atuação. Teo~nio Vilela ficou. 

E hoje, ao que parece, cada um de nós quer 
ser um pouco de T eotõnio, ainda que "'ouco manso. • 

Era o tinha a ÕIZel", Sr Presidente. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Samey. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para uma 
explicação pessoal.) - Sr. Presidente, espero ficar 
dentro dos limites do Regimento. 

Sr. Presidente, não desejo responder ao Sena
dor Pedro Simon. 

O Regimento desta Casa, que tenho a honra 
de zelar, diz que o Presidente não pode dialogar 
com os Srs. Senadores. Desejo estender este con
ceito no plenário, a minha posição de Presidente da 
Casa Entendo que não serviria ao Senado nem à 
confiança dos Srs. Senadores se assim o fizesse. 

Quero agradecer ao Senador Jefferson .Peres o 
correto aparte que deu, nesta tarde, e que tive opor
tunidade de ouvir. 

O meu Governo, Sr. Presidente, a minha vida 
politica, a minha biografia, hoje, pertencem, modes
tamente, à história do País. E o povo brasileiro já me 
julgou. A autobiografia é sempre uma sedução para 
se fazer um auto-elogio. Não desejo ingressar nesse 
terreno. Portanto, não quero falar a meu respeito, 

nem sobre o meu Govemo. Se oc~ a tribuna des- · 
ta Casa, naquela tarde, foi para responder a duas 
afirmativas do Senador Pedro Simon, e o fiz em res
peito ao Senado Federal; pois as afirmativas não 
eram verdadeiras. Se o fossem, eu ficaria calado; se 
estivesse errado, eu estaria amparado no conselho 
do velho Rui Barbosa, que dizia que só quem não 
erra são as pedras, mas o que não quero é mudar 
do be.-n para o mal nem do mal para o pior. 

O Sr. Pedro Simon fez duas afirmativas. Estão 
nos Anais, Sr. Presidente, não podemos modifi
cá-las. São palavras que estão aqui. O que disse 
S. Exª? 

"De repente, vejo aqui o nosso querido 
Samey querendo medida judicial. • 

Vou parar aqui. 
Sr. Presidente, eu nunca quis medida judicial 

alguma, e os Anais da Casa estão aí para compro
var. Recebi um documento assinado pelo Senador 
Ney Suassuna e mais de 20 Srs. Senadores, e res
pondi, na Mesa, que o considerava prejudicado em 
face dos pronunciamentos, neste Plenário, de quatro 
Senadores, pedindo que o Presidente da Casã usas
se os meios que o Regimento lhe assegura para de
fender a dignidade da Casa 

E o que fiz, Sr. Presidente? Chamei o Correge
dor da Casa, para que também, na· forma da Resolu
ção n!1. 40195, votada pelo Senado, S. Ex~ examinas
se e tomasse providências. 

E o Senador Pedro Simon, então, diz que eu 
queria uma medida judicial. Não é verdade. Eu tinha 
o dever, perante a Casa, de dizer que não era ver-
~re . 

Fez outra afirmação, achando que eu havia to
mado essa medida judicial, e chamou-me à colação, 
ao dizer que eu estava aqui quando fecharam o 
Congresso. 

Sr. Presidente, nós, Senadores, quero repe
tir, temos o dever de zelar pela verdade dos fatos. 
Quando foi editado o Al-5, eu não estava aqli no 
Congresso, eu era Governador do Estado do Ma
ranhão. Então, senti-me no dever de restaurar a 
verdade, de lembrar ao Senador Pedro Simon que 
S. Ex;, estava mencionando um fato que não era 
verdadeiro - talvez, no calor do debate. Disse 
mais: 

•Que estava aqui quando votaram o Al-5; que 
aqui sempre esteve; transformou-se num defensor 
do Congresso Nacional. 

E o que eu disse? Que sempre, na minha vida, 
defendi o Congresso Nacional. Em nenhum momen
to sequer, nos 40 anos de vida nesta Casa, deixei 
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:le ser um .defensor do Congresso Nacional, não so
mente nos trabalhos, como congressisla, nias até 
::orno inteleeluaL Fui autor de um ensaio sobre o 
Congresso Nacional, principalmente sobre o Senado 
da República, quando do Sesquicentenário desta 
casa. pl.blicado na Revista de Informação Legislati
va Em vários trabalhos meús, nunca deixei de colo
car minha posição de reconhecimento da excelência 
da Instituição Parlamentar- : . 

Ao contrário do que o Senador Pedro Simon 
falara de que eu votara o Al-5, fora eu o Relator 
da Emenda Cónstitucional que dernbou o Al-5, 
coisa ·absolutamente contrária Então, se falei 
aqLi, não vim para me defender, não vim para tra
var nenhum debate parlamentar, porque·isso não 
engrandece a Casa, nem o Presidente da Casa 
pode fazer isso- Estou restabelecenEio a verdade 
dos falos- · 

O Senador Pedro Simon também disse aos jor
nais que, em um discurso nesla casa, eu afinnei 
que tentara demJbar a Revolução. Os jornais veicu
laram isso, e não houve conteslação. Se era ironia 
devia ter dito que era ironia. também que não era 
verdade. Eu não disse isso- Até reconheço que não 
deveria ter rememorado falOs que pertencem à His
tória LerrtJrei que, quando Governador do Mara
nhão, passei um telegrama - os Companheiros do 
meu Eslado que aqui estão são testemunhas desse 
fa1D - discordando do Al-5. 

Como respondi ao ataque •. de Imediato, não 
tive te!T1)0 de ~raro jornal da época. E confes
so que não o recuperei na sua 1Dtalidade. Mas en
contrei o Jornal do Brasil do cfia"21.12.68, dez dias 
depois do Al-5. 

Hoje, Sr. Presidente, é muito fácil cfizer que so
mos contra a Revolução, que fizemos Isso ou aqLi
lo. Mas dez dias depois do Al-5, da maneira coirio 
estávamos e o clima (JJe vMa o País, o Jornal do 
Brasil registra: "Samey não pretende renunciar". 
Por quê? Porque os jornais veicularam que eu ti
nha renunciado justamente por causa do Al-5. E 
termina a notícia com a minha posição: Diz o· Sr. 
Sarney: que havia apoiadO ·a Revolução, •mas 
nunca me obrigara a negar minha consciência e a 
não externar os meus pontos de vista, a tomar ou 
deixar de tomar atitudes que julgo compatíveis 
com a minha vida pública 

Não tenho o Jornal do Brasil, mas vou buscar 
a íntegra dessa proclamação e terei oportunidade de 
remetê-la ao Senador Pedro Simon. Eu não disse 
isso - e nem devia ter dno ao Senado.- para fazer 

urna profissão de fé; apenas o fiz porque era real
mente o meu sentimen1D naquele momen1D em que 
governava o Maranhão. 

Pois bem! Volto~ tribuna para falar novamente 
ao Senado sobre as duas afirmações do Senador 
Pedro Simon a respeito do Presidente da casa- e é 
o que me importa zelar, porque, repito, a minha bio
grafia e o meu Governo já foram julgados pelo povo 
e pelo Pais; não tenho mais nada a recompor. Os fa
tos são fa1Ds vividos e passados.. 

Só falta uma coisa, Sr. Presidente: talvez me 
excedendo, eu tenha dito que, se o Senador Pedro 
Simon me julgasse um homem capaz de não ter 
amor ao CongreSso Nacional, nãlTcrer nas virtudes 
da maior de todas as instituições democt áticas, o 
Congresso, S. ~ não devia ter servido comigo um 
dia COmO Ministro. Não devia ter: cfito, mas cfJSSe_ 
Ouvi muitas vezes o Senador Pedro Simon deelarar 
que não foi meu Ministro, que era Ministro do nosso 
querido Tancredo Neves. O ato de nomeação do Se
nador Pedro Simon é do V"K:e-Presidente em exercí-
cio da Presidência, José Samey_ ~ 

Ouvi tal afirmação ao longo de todos isses 
tempos, e nem podia contestar S. ~; tra~ 
de um jtdgamen1D soojetivo e eu não tinha éomo 
contestar, embora formalmente a situação fosse 
outra. 

Mas, nesta tarde, Sr. Presidente, o Senador 
Pedro Simon deu-me a honra de declarar perante 
o Senado, que foi MiniStro meu, i;lois S. E~ afir
mou que, por di.Jas vezes, pediu demissão e que 
eu não aceitei. Portanto, se não aceitei seus pedi
dos de demissão, e se S. E# não fez esses pedi
dos de forma irrevogável, na realidade, passou ele 
a ser Ministro do Presidente José Samey. São afir
mações dele. Eu respeitava até hoje as suas afir
mações de que havia sido Ministro do nosso Presi

. dente Tancredo Neves, embora eü o tenha nomea
do e·elé ténha comigo trabalhado- e não digo que 
não tenha preslado serviçoS- Mas hoje S. ~ me 
presta essa homenagem, a de dizer que também 
foi mei.J Ministro. É, certamente, com mLita satisfa
ção, que ouço -s. E# dizer isso, i>orque, muitas 
vezes, afinnara ter sido Ministro apenas do Presi
dente Tancredo Neves. · 

Não desejo de nenhuma maneira, Sr. Presi
dente, alongar esla discussão, que, sem dúvida, é 
extremamente penosa, Inclusive para mim, como 
Presidente_ É difícil vir ao plenário e ratificar afirma
ções de um dos nossos colegas, quando o meu de
sejo e a minha função será, até o fim, a de ser um 
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magistrado, zelando pelo Senado, proct.r.lfldo de
fender a dignidade de todos os Senadores e honrar 
esta lnstib.ição, o Senado. O Congresso é a mais 
alta de todas as instituições criadas politicamente 
pelo homem, pois representa a vontade do povo, o 
verdadeiro governo do povo, a c~ onde o povo 
tem a sua consciênCia representacfa. 

Muito obrigado, Sr. Senadores. 
O SR. PRESIDENTE (Tl!ofonio Vilela Filho) -

Sobre a mesa, requerimento que será roo pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos 
Valadares: 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 28, DE 1996 
~ 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

menfo Interno do Senado Federal, combinado com o 
previsto no art. 50, § 22, da Constituição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Exrnº- Sr. Ministro de Mi
nas e Energia a seguinte solicitação de infonnações: 

1 - Qual é o potencial estimado de ouro exis
tente em Sena Pelada, baseado nos estudos aluais 
feifos pela Companhia Vale do Rio Doce? 

2 - Qual a produção mensat de ouro feita pela 
Companhia Vale do Flio Doce no Est<!_do dQ Pará, 
nos anos de 92 a 95? 

3 - Quais são as perspeclivas da CVRD em 
termos de exploração de ouro até o ano 2000, ano a 
ano? · · 

4 - Qual o potencial de todas as reservas de 
ouro da CVRD no Estado do Pará, que estejam sob 
concessão e já em exploração? 

Justificaçllo 

o futuro da CofTllanhia Vale do Rio Doce está 
passando por discussões que podem culminar na 
sua privatização. Além do seu imenso palrimõnio, há 
que se considerar também as grandes reservas de 
minerais que se encontram cedidas à CVRD, sob 
concessão do Governo Federal. 

A CVRD está se tomando a maior produfora de 
ouro do Brasil e uma das maiores do mundo, cujas 
reseryas deste minério em áreas que detém as con
cessões são ainda desconhecidas, ou guardadas a 
sete chaves. 

Nosso objetivo é ter acesso a essas infor
mações para poder dimensionar o potencial que 
significa a Vale do Rio Doce para o Pará e para o 
BrasiL 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1996. -
Senador Ademir Andrade. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (TeofDnio Vilela Alho)
O requerimento fJCio será encaminhado à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso 11 I, do art. 216 do Re
ginienfo Interno. 

O Sr. Teotonio Vilela FUho, 1" V'tee
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presi-
dente. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre & 

mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário em 
exercício, Senador Anlônio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 13, DE 1996 

Autoriza o uso do gás natural O!l 

do gás liquefeito de petróleo {GLP) como 
combustível para os veículos que especi
fica. 

O Congresso Nacion3I decreta: 
Art. 1" O gás naturãi e o gás liqueifeito de pe

tróleo (GLP) poderão ser utilizados como combus
tível em veículos automotores utilitários destina
dos ao transporte de produtos hortifruligranjeiros e 
deleite. · 

§ 12 A autorização prevista no caput deste 
artigo para utilização do gás liqueifeito de petróleo 
(GlP} será restrita apenas às pessoas físicas ou ju
rídicas cadastradas como produfores rurais, às coo
perativãs agropecuárias e a transportadores autõ
nomos. 

§ 22 Tratando-se de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), a autorização será concedida somente a 
veículos com 7 (sete) ou mais anos de fabricação. 

Art. 22 O Ministério de Minas e Energia, através 
de seu órgão competente, é responsável pelo cre
denciamenfo e fiscar!ZaÇão dos fabricantes de equi
pamenfos e das empresas execuforas dos serviços 
de adaptação e conversão para o uso do gás previs
fo nesta lei, para assegurar padrões técnicos de efi
ciência e segurança. 

§ 1" A atribuição prevista no caput deste artigo 
poderá ser delegada às empresas estaduais de gás 
no âmbito do respectivo Estado. 
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§ 22 Os órgãos estaduais de trânsito promove
rão as alterações necessárias nos certificados de 
propriedade dos veículos adaptados, mediante apre
sentação do cerlilicado de conformidade expedido 
pela empresa credenciada execttora da adaptação 
e conversão para o uso do gãs. 

Art ~ Os veículos aumrizados a trafegar utili
zando o gás como combusüvel na forma de que tra
tam o art 1"- e seus§§ 1"--:e 22, quando utilizados em 
trabalhos ou destinações diversas das previSias nes
ta lei, serão apreendidos, e seus proprieláriOS fica
rão sujeitos à multa de valor mais elevado, prevista 
no CóãiQO Nacional de Trânsito. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência. os 
proprietários terão a auiDrização cassada 

Art 4!?. O Poder Executivo, por seus órgãos 
competentes, regulamentará esta lei no prazo de 

. 60 (sessenta) dias contados da dala dé sua publi-
cação. • 

Art 5'! Esta lei enbarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art ~Revogam-se as cfiSPQSições em contrário. 

Justificaçao. 

O projeto de lei que ora slbmeto à aprecia
ção dos ilustres Pares viSa àutorizar o uso do gás 
naturat e do Gãs Liquefeito de Petróleo (GLP), 
como combustíveis para os veículos automotores 
utilitãrios destinados ao transporte de produtos 
hortifrutigranjeiros e de leite, nas condições que 
especifica 

Estima-se que o desperdício da produção 
agrícola no Brasil seja em torno de vime e cinco 
por cento, nivel inacei)á.vel para um país em que 
quare!Jia P9r cento da população é slbríutrida 
Este ·perCentual é, certamente, mais alto no que 
concerne ao leite e produtos .l!ortifrutigranjeiros. 
Um dos fatores que concorrem para esta situação 
é a falta de transporte adequado ou o seu custo 
excessivamente elevado. . . · . 

Milhares de proprietãrios ruraiS ou de transpor
tadores auiOnomos, essencialmente de pequeno e 
médio portes, em todo o país, 1e111am baratear o fre
te do leite e dos hortifruligranjeiros, utilizando-se de 
veículos automotores com muitos anos de fabrica
ção e tendo como combusüvei o Gás Liquefei1D de 
Petróleo (GLP). Entr\)tanto. fazem a adaptação do 
veículo e circulam clandestinamente, expondo-se 
aos rigores da fiscalização, uma vez que o procedi
mento é iegal. 

Os dois argumentos tradicionalmente empu
nhados para respaldar tal proibição são: 1) o fato de 

o GLP ser subsidiado pelo Estado com viSias ao em
prego priorilário no cozimento dos alimentos; e 2) a 
s~ periculosidade. 

Entretanto tais argU'Ilefltos não podem prospe
rar. Em primeiro ·lugar, a destinação do GLP 
como combustível no transporte de alimentos, 
como pretende o presente projeto de lei, atende
ria justamente ao objetivo colimado pelo Estado 
ao slbsidiar o gás de cozinha, qual seja o de bara
tear a alimentação para a grande massa da popu
lação. Em segundo lugar, a perículosidade, real
mente existente nas condições atuais em que se 
pratica tal transporte, deriva, exclusivamente, da 
sua interdição legal. A tecnologia nacional disponí
vel para a adaptação, seja dos motores seja do 
sistema de circulação do combustível, oferece 
condições de plena segurança e confiabilidade. 
Só não é difundida porque não é autorizada no 
País. Com efeito, o México utiliza hã muitos 
anos motores convertidos ao GLP, e uma em
presa brasileira exporta para aquele país cfJSpOSiti-
vos conversores.· •. 

O subsídio à agricultura, emb.utido na ubli~ 
proposta do GLP, é de pequena monta, porque11imi
tado a veiculas com mais de sete anos de uso ê ao 
transporte de leite e hortifruligranjeiros, privil~ian
do, claramente, apenas pequenos e médios produto
res. Ademais, a agríc.ultura é àtiviclaae ecooõr:nica 
subsicf~ada· em praticamente todos os pBÍSEil' do 
mundo, tanto desenvolvido quanto subdesenvolvido. 
No Bl3$il, tais subsídio$, :romparad~ a outros pai
ses, são modestos. 

Quanto à utilização do gás natural, nenhuma 
objeção poderia ser of)O$Ja. Ao contrãrio, o seu em
prego como combustível no transporte de passagei
ros (urbano) e de certas cargas (como cana-de-açú
car) está sendo adotapo e tende a crescer no .E!rasil, 
com expansão de sua produção e importação, como 
atesta acordo finnadó coirí à Bolivia · · · - · · 

Hã, pois, razões de sobra, de càrãter econõmi
co e social, para juslilicar a aprovação do presente 
projeto, para o qual peço o indispensãvel apoio dos 
Senhores Congressistas. 

Sala das Sessões, 23 de janeiio de 1996. -
Senador cartas Patroéfnki . 

(A ComiSsão de Assuntos EcOnô~ 
cos - decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O proje
to lido será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Esclareço que a sua tramitação, contudo, só 
ocorrerá depois do dia 15 de fevereiro, uma vez que 
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naquele momento será iniCiada a Sessão legislativa 
ordinária 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 ~Secretário em exercício, Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

São lidos os. seguintes: 

REQUERIMENTO ti! 29, DE 1996 

Senhor Presidente, ~ 
Requeremos urgência nos temos do art. 336, 

b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara ~ 131195-Cof11)1ementar, que altera o art. 
7« da .Lei Complementar ~ 70, de 30 de dezembro 
de 1991 , que estabelece a contribuição para Finan
ciamen1o da Seguridade Social- COFINS. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1996. -
Sérgio Machado - Valmir campel6 - Jáeler Bar
·balho - Epitácio cafeteira - Hugo Napoleao - EJ. 
cio Alvares." 

REQUERIMENTON"30, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para a Mensagem ~ 
103, ele 1996 (~ B/96, na origem), através da qual 
o Senhor Presidente da Repúbfica solicita seja au
torizada a contratação ele operação ele crédito ex
temo, no valor equivalente a cento e sessenta mi
lhões de dólares norte-americanos, junto ao Ban
co lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada a financiar parcialmente o Programa 
de Ciência e Tecnologia, cuja exequção ficará a 
cargo da Financiadora de Estudos e Projetas - FI
NEP. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro· de 1996. :.. 
Hugo Napoleao - Geraldo Melo - Epitácio cafe
teira - Valmir campelo - Jacler Barbalho, 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do 
Dia · 

A Presidência presta os seguintes esclareci
mentos ao Plenário: 

- o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara ~ 1 01, de 1993, que estabeiece as dire
trizes e bases da educação nacional está agendado 
para a sessão deliberativa ordinária de 7 de feverei
ro próximo; 
· - à proposição foram apresentadas 313 emen

das, durante a discussão em turno suplementar; 
- o Parecer sobre as emendas, sob ~ 8, de 

1996, das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-

dadania e de Educação, em conjunto, foi publicado e 
encontra-se à âJSpOSição dos Srs. Senadores na 
sala ele avulsos. 

A Presidência_ em função da complexidade da 
matéria e visando a agflização dos trabalhos de ple
nário, solicita aos Srs. Senadores e aos Líderes, o 
encaminhamento à Mesa, na medida do possível, 
dos requerimentos de destaque que pretendam 
apresentar à matéria, para melhor ordenamento das 
votações. 

SP's e Srs. Senadores, por se tratar de con
vocação extraordinária e tendo em vista que todos 
os Parlamentares já tomaram conhecimento, atrà
vés dos avulsos da Ordem do Dia, da matéria pau
tada para a próxima qLinta-feira, dia 25, a Presi
dência propõe ao Plenário que as matérias agen
dadas para aquela data, relativas à escolha de 
chefes de missões diplomáticas, sejam apreciadas 
amanhã. (Pausa) 

Se o Senado concorda, assim a Mesa proce
derá. 

Não havendo objeção do Plenário, as Mensa
gens n% 360 e 362, de 1995, e 100, de 1996, cons
tarão da pauta da sessão deliberativa ordináría de 
amanhã, às 14h30min. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 7f> Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

MENSAGEM W 1 06, DE 1996 

Votação, em turno único, da M!;nsa
gem ~ 106, de 1996 (~ 29/96, na origem), 
do Senhor Presidente da República, solici
tando a retirada, a pedido" do interessado, da 
Mensagem ~361, de 19jl5 (~ 1.193/95, na 
-origém/, que indicou o nome do Senhor JÚüo 
César Gomes dos Santos, Ministro de Primei
ra Classe da Carreira de óiplomata para exer-· 
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
aos Estados Unidos Mexicanos. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A mensagem vai ao Arquivo e será feita a devi

da comunicação ao Presidente da Repút>lica. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada 
a malária corrslal de da Ordem do Dia 

Passa se, agora, à apreciação do Requerimen
to rt> 29, de 1995, de wgência, lido no Expeãrente, 
para o Proje1D de Lei c1a camara.,.. 131, de 1995-
Cornplementar. 

Em V01açifu o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa se 

à apreciação do Requerimento rt> 30, de 1996, de 
urgência, rrc1o no Expeãrente, para a Mensagem rt> 
103, de 1996 (rt>8196, na origem). 

EmvolaÇão. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
A Presidência propõe ao PlenâriO que as maté

rias a que se referem os requerimentos de urgência 
aprovados, constem da pauta da sessão de ama
nhã, em virtude de já estarem instruídas com os pa
receres das Comissões TécnicaS da Casa. pUJiica
dos e disponíVeis em avúsos. (Pausa.) 

Não havendo objeçao. o Projeto de Resolução 
rt> 2, de 1996, que corresponde à Mensagem rt> 1 03; 
de 1996, e o Projeto de Lei da Câmara rt> 131 , de 
·1995; constarão da Ordem do Dia da sessão de 
amanhã 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência propõe ao Plenário, nos termos do art 67 do 
RegimeniD Interno, os nomes dos Senadores Ro
meu Tuma e Pedro Piva para r:epresentarem o Se
nado na solenidade comemorativa dos 442 anos da 
fundação da Cidade de São Paulo, a realizar-se no 
ãra 25 do corrente mês. 

Em votação a proposta. 

Os Srs. SenadoreS que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Será cumprida a delilelação de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra à Senadora Beneditp da 
Silva 

A SRA. BENEDITA DA S.ILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, na semana passada, a Frente Par
lamentar pela Criança. da qual sou membro, esteve 
em audiência com o Presidente Ferrrando Henrique 

Candoso. Essa Frente Parlamentar é composta de 
Parlamentares de diferentes Partidos. 

O que trago hoje a esta Casa é a ~o 
que apresentamos ao Presidente da Rep(blica rela
tiva à questão da criança e aos rectrSOS orçamentá
rios. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias - Fazendo 
soar a carf11ainha) - A Mesa lembra ao Sls. Senado
res que há uma oradora na tribuna e pede.a atenção 
do Plenário, por gentileza. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr"s e Sr. Se
nadores, o art 22.7 da Constituição Federal tem um 
compromisso com a criança. Passamos ao Presi
dente da Rep(jllica, para analisá-lo com profundida
de. o docunento fonruado pelo Instituto de Pesqui
sa Aplicada - IPEA, pela Fundação de Assistência 
ao Estudante - FAE, e pelo Fundo das Nações Uni
das para a lnfancia - Unicef, intitlJado "'Oçamento 
da Criança: Metodologia. Situação Aluai e Perspecti
vas para 1996". 

Gostaria de tecer algumas considerações a 
respeiiD do assunto, a partir da anãrrse clessê docu
mento e da situação. da criança, corno um tcX!o, em 
nosso Pais. .too 

Devo agradecer às SA> e aos Srs. Senadores 
pela atenção que es1á sendo dispensada ao assLI1to 
que estou abordando da tribuna. . 

É importante diZer que a proposta de elabo
ração do OrçameniD si.rigiu no âmbito do Pacto 
pela lnf&lcia, r'ni:lvimehto de ·carãter nacional cria
do em 1991. Em reunião desse movimento, no ano 
passado, na sede da Unicef em Brasma, foi pro
posti a realiZação de um estudo aprofundado que 
permitisse a elaboração de· um instrumento de lllC}

nitoria dos recursos pú.blicos destinados ao finan
ciamento das políticas de proteção da infância e 
da juventude. Foi, entao. elaborado o Orçamento 
da Criança. 

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Sena
dores. Esse docl.mento faz um levantamento, no 
âmbito federal, das despesas do. Orçamento com 
políticas para a infância e a juventude. Os dados le
vantados demonstram que o montante de recursos 
orçamentários destinados à população infanto.juve-
1111 brasileira, para 1995, foi de R$3,8 bDhões (três bi
lhões e oitocentos milhões de reais), dos quais fo
ram gastos, até seterroro, apenas 43% do total. 
Para 1996, a previsão orçamentária para esse seg
mento é de R$4,6 bfthões (quatro bilhões e seiscetr
tos milhões de reais). 



622 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Hã. enl;lo, dois pontos a serem analisados: os 
percentuais de dotação e os percentuais de execu
ção orçamenlária Num primeiro momento pode-se 
pensar que houve um pequeno aumento das verbas 
orçamentárias para atender às politicas da criança e 
do adolescente: em 1995, havia recursos da ordem 
de R$3 bilhões e, em 1996, de R$4 bilhões. Isso já 
seria um fato positivo. Porém, essas cifras repre
sentam valores absolutos. Na $rdade, o percentual 
do Orçamento da União destinado a esSe fim caiu 
de 2,61%, em 1995, para2,52%, em 1996. Isso quer 
dizer que, do total arrecado peta União, entre impos
tos e contnõuições, menos dinheiro foi destinado à 
infância e à adolescência no Brasil. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadorés, eu gos,. 
taria de merecer a atenção de V. ~- Eu poderia 
tranqüilamente entregar este meu prOnunciamento à 

·Mesa para que fosse considerado como lido, publi
cado e falado na Hora do Brasil. Mas estou trazendo 
aqui uma questão que diz respeito ao Orçamento da 
União. Estamos convivendo com o desvio de crédi
tos orçamentários para uma determinada política. O 
que estão fazendo com as crianças hoje no BrBSil 
merece a nossa atenção, o nosso respeito, a nossa 
solidariedade e a nossa fiscalização. De outra mà
neira, estaremos, mais uma vez, apelando para que 
o Presidente da República aceite, no Orçamento, a 
rubrica destinada às politicas p(blicas relativas às 
crianças e aos adolescentes. E. mais uma vez, veri
ficaremos artic:Uações daqueles que podem mais, 
no sentido de desviar esses recursos para outras 
qUeslões que, evidentemente, não dizem resjJeitii às 
crianças e aos adolescentes. 

Por isso chamo esta Casa à responsabilidade, 
principalmente porque jã detectamos qúe esses ·re
cursos, que são parcos, não estão sendo aplicados 
para as crianças e adolescentes. E foi par isso que 
a Frente Parlamentar pela Criança pediu audiência 
ao Presidente da República, que ali se comprome
teu a olhar com carinho e com dedicação esse Or
çamento. 

Qual é a minha preocupação em trazer o que 
aconteceu nessa reunião com o Presidente a esta 
tribuna? É para que os Srs. Senadores tomem co
nhecimento das iniciativas que se têm no Congresso 
Nacional, porque a Frente Parlamentar pela Criança 
é composta de Deputados e de Senadores; a Frente 
Parlamentar pela Criança vem trabalhando para que 
as políticas públicas - aproveitando a intenção do 
Presidente de priorizar políticas na educação- não 
se esqueçam das crianças. 

Temos denunciado aqui trabalho escravo das 
crianças, prostituição infanto-juvenil. O Governo 
Federal tem uma campanha Mas é preciso que 
dediquemos uma jltenção muito especial ao as
sunto. Se essa rubrica não estiver garantida no 
Orçamento, tudo não vai passar de intenção e dis
curso do Presidente. E é por isso que trago este 
assunto, porque ele é tão relevante, tão importante 
quanto qualquer outra discussão sobre reformas 
que estejamos travando nesta Casa Não é possí
vel que, na discussão da. reforma tributária, por 
exemplo, não esteja incluída essa intenção social. -
De outra maneira, tudo será balela, conversa fia
da, discurso de campanha, de alguém que perma- -
nece oralmente compromissado mas ideologica
mente desinteressado. 

Sem orçamento, é impossível implementar 
uma política decente, correta, para as crianças e os 
adolescentes. 

Sabemos que, ainda que os índices da popula
ção infantil tenham aumen!;ldo, que os índices de 
deSemprego tenham aumentado, que os índices 
de criminalidade infantil, de analfabetismo !l de 
desnutrição tenham aumentado, ainda que a 
COnstituição determine serem prioridade absoluta 
as políticas sociais para a infância e a adolescên
cia, o percentual do belo de dinheiro arrecadado 
pelo País destinado às l].ossas criança" foi reduzi
dç. E ~ por isso que estou aqui. 

Não podemos compactuar com o desce ntin
genciamento dessas verbas, não podemos compac
tuar com a penalização de ações e serviços que têm 
absoluta prioridade constitucional, ainda mais a par
tir do quadro dramâtico de abandono em que a 
maioria de crianças e adolescentes se encontram. 
Já estamos convivendo naturalmente com mais de 
dois milhões de crianças entre dez e treze anos no 
meroado de trabalho, enquanto deveriam estar pro
tEl!}idas de todos os abusos e indignidades, desfru
tando do direito sagrado à infância, alimentando-se, 
brincando e estudando, preparando-se para serem 
futuros cidadãos. 

O segundo ponto ·destacado por mim no docu
mento, que são os baixos percentuais ti~ execução 
orçamentária, significa que os recursos já destina
dos são repassados apenas parcialmente, compro
metendo a continuidade de programas e projetos 
que já estão em andamento. 

Foi possível constatar que os gastos do Minis
tério da Justiça com as politicas sociais para crian
ças e adolescentes estiveram próximos do '1:ero. As 
atividades "Promoção e Defe:;a dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente" e o "Fundo Nacional da 
Criança e do Adolescente" possuem percentual de 
realização quase nulo. 

É importante ressaltar que nenluna ação para 
promoção e defesa dos direitos da criança e do ado
lescente que dependesse de recursos financeiros fi. 
nha sido desenwlvida pelo. Ministt\rio da Justiça até 
setembro, ainda que muito pouco .pudesse ser feilo, 
mesmo que tivessem exattllado todos os recursos 
(12 mil). 

Paralelamente a esse contexto, gostaria de 
ressaltar que as delegacias especializadas em me
nores no Àio de Janeiro, poi exemplo, carecem de 
todos os recúrsos imaginãveis - humanos e ma~ 
riais - necessários ao corroate e desmantelamento 
das redes de exploração sexual infantil. 

Recentemente, imagino que õ Senado tenha 
· aco~o pelos jornais a gigantesca operação 

policial em Búzios, contra a exploração sexual infan
til, numa ação que precisou de meses para ser pla
nejada e execulada. Felizmente, ela obteve sucesso 
e foi possível prender alguns indivíduos que agiam, 
até então, escancaradamente no Estado do Rio de 
Janeiro, mas ainda há nu.itos aliciando menores, tra
ficando drogas e armas. Acabar com esses crimes, 
ou pelo menos manter um controle e 1n1a ação mais 
efeliva, deveria ser prioridade. No entanto, é uma 
manchete raríssima nos jornais. Não hã uma ação 
eficaz e continua para atacar esses crimes. .porque 
faltam verbas, recursos humanos especializados e 
tecnologia apropriada para fazer frente ao poder 
dessas máfias. 

Couslat se também que as perdas na área de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, 
mantida a proposta do Executivo, ser.1o de 31 ,87% 
em média. A-redução de recurSos chega a 67,26% 
no Projeto "Conselhos de Direitos e Conselhos T~ 
lares", cuja dotação em 1995 era de R$10,666 mi
lhões e decrescerá para R$3,492 milhões no próxi
mo ano. Enquanto isso, grande parte dos municípios 
nem ao menos implan1ou seus Conselhos Tutelares, 
como determina a lei! Enquanto isso, as nossas 
crianças sofrem abusos de toda ordem. inclusive no 
seio da própria famflia, que não tem as mínimas 
condições de educá-las. Isso é inaceitável! Repito: 
inaceitável! Esse é o motivo pelo qual considerei re
levante trazer esse assunto a esta tribuna. 

No programa Ensino Fundamental, que vem 
apresentando maior capacidade de gastos, o per
centual de realização mal ultrapassa os 50%. O 
Programa de Educação de o a 6 anos - faixa etá-

ria que não é contemplada na LDB, fato que ressal
teiaoPresidentedaRepública, quando da discus
são da Frente Parlamentar com Sua Excelência a 
respeito do Orçamento-. além de contar com re
cursos notoriamêhte insuficientes - cerca de 
R$272,662 mil - para a magnitude das necessida
deS, conseguiu gastar somente 1,4% da sua dis
ponibHidade orçamentària. 

Destaquei, na oportunidade, a necessidade de 
a Lei de Diretrizes e Bases aceitar a creche que ins
tib.Jímos, e que deve ser absorvida pela LDB, não 
apenas como um espaço físico ou um depósito de 
crianças, mas corno um espaço considerado educa
cional para a criança de zero a seis anos. Espera
mos o empenho do Presidente da República junto 
ao Ministro da Educação, à Relataria da LDB no Se
nado Federal e ao nosso querido Senador e Profes
sor Darcy Ribeiro para que isso seja concretizado, 
pois cabe perfeitamente na LDB. 

Os recursos de origem fiscal para o Programa 
de SaneamenlD, além de insuficientes - R$546.635 
mil - foram minimamente reaf!Zados apenas ( 
1 0,6%). Mantida essa tendência, a redução ~ 
de mortalidade infantil, uma das principais, ~ a 
principal meta do Governo, fica sob sério riseo, jã 
que abasteci11 !6nto dágua e esgotamento sanitário 
adequados são instrumentos eficazes no controle da 
diarréia, uma das principais causas de morte entre 
érianças de baixa renda. 

Conslal se um a1raso muito grande na ibera
ção dos recursos orçamentários, falo que compro
mete seriamente a execução e a continuidade dos 
programas e projetas que tenho aqui colocado. Os 
recursos são escassos e, quanto mais escassos os 
recursos, mais necessário se toma priorizar o seu 
uso dentro de áreas reconhecidamente prioritárias. 

Um aumento orçamentário é relevante, mas 
deixará de ser se for anulado pela falta de uma poli
tica de execução orçamentária. O trabalho que apre
sentamos ao Presidente da Rep(illica demonstrou 
que o processo de monitoria das políticas púbficas, 
parliruarmente das que são foc::.iizadas na criança. 
apresenta ãdiculdades de dupla ordem: as relaciona
das ao acesso à informação orçamentária e as de
correntes da própria forma como o gasto social está 
orçamentariamente estniurado. 

O Orçamento da Criança é um verdadeiro 
exercício de garimpagem no oc:..... de forma a 
identificar os programas governamentais e seus 
desdobramentos, em especial no que diz respeito 
a financiamentos e controle na execução dos pro
jetas. Aponta-nos também a falta de mecanismos 
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que ampliem ó acesso àquelas informações, de ma
neira a permitir a transparência das dotações orça
mentárias destinadas a garantir a sobrevivência, o 
desenvolvimento e a integridade de crianças e ado
lescentes brasileiros. Neste campo muito há que ser 
construído. 

O documento conStata o quanto -é -dfficil o 
acesso pennanente e sistemático a infonnações so
bre o orçamento das poli~ públicas direciona
das para o segmento infanto-jtNenil, ainda que a 
Administração Plblica esteja sujeita ao princípio 
da publicidade dos seus atos, conforme o art. 37 
da lei Maior. ·Nota-se essa dificuldade nesta · 
Casa 

Nesse sentido, os instrumentos legais bási
cos de publicidade a que se refere a Constitui
ção estão no Plano Plurianual, no "'Balanço Geral 

·da União, ,na LDO e no Orçamento Geral da 
União. Contudo, a complexidade da peça orça
m.entária e a virtual impossibilidade da divulga
ção em massa do seu teor limitam o conheci
mento do seu conteúdo integral a um público 
muito reduzido. Inclusive, quero. repetir nesta 
Casa, poucos são os que conhecem, os que se 
preocupam e se debruçam na questão orçamen
tária voltada para esse setor. 

Por isso, o estudo propõe uma metodologia 
para identificar, no âmbito federal, as clespesas polí
ticas focalizadas na infância e na juventude. É preci
so suprir, ao menos parcialmente, a deficiência 
constatada 

A proposta de definir um instrul)1ento de moni
toria dos recursos .públicos destinados ao financia
menlo das políticas de proteção da infãilcia e da ju
ventude é fundamental. É importante ressaltar que jã 
houve w:n ,pequeno avanço, no sentido de que, nes
se Citimo Orçamenlo, os recursos destinados à as
sistência médico-hospitalar estão regionalizados, 
sendo possível verificar quanto foi destinado para 
cada Estado, não permitindo, 1odavia, identificar as 
alocações segundo as diferentes clientelas: idosos, 
crianças, etc. 

Mas o objetívo do Orçamento da Criança é 
bem mais abrangente, buscando não somente 
identificar as ações e programas federais, como 
também, evidenciar o grau de prioridade dessas 
politicas, propiciar o acompanhamento dos recur
sos para os Ministérios setoriais, e desses para as 
agências, públicas ou privadas, exea.rtoras das 
ações; avaliação da gestão desses programas; de
monstrar eventuais desbalanços, duplicações e 

omissões nas políticas; e visibilidade orçamentária, 
isto é, que sejam identificáveis no Orçamento Geral 
da União e nos sistemas informatizadores Sidor e 
Siafi. 

Diretrizes apôÍltando rumos e planos de ação, 
revelando estratégias e prioridades têm ~a divul
gação. É importante que assim seja e a imprensa 
tem dado um espaço importante nesse sentido -
gostaria de ressaltar. Em um contexlo de ajuste fis. 
cal, não é surpreendente que a execução orçamen
tária seja afetada negal:ívamente. Afinal, uma das 
formas de controlar as contas públicas, objetivo 
bastante claro do Govemo Federal, é compatibili
zar a despesa com o fluxo de receita - gostaria de 
chamar a atenção também para essa questão. O 
inusitado dessa política, contudo, está, de um 
lado, na penalização de ações e de serviços que 
se supunham tivessem prioridade absoluta; de ou
tro, na constatação de que a vinculação de recei
tas, uma conquista ampliada na Constituição de 
1988 e uma aspiração permanente de grupos e
entidades que, para darem continuidade a projelos . 
e atívidades, precisam contar com a garantia da 
vinculação das receitas, não garanta imunidade a 
essa política restritiva.. 

E ainda há muito por fazer para aumentar a 
transparência dos gastos do Governo. Uma das li
ções aprendidas no proqesso de elaboração desse 
documento é a ampliação da visibilidade do gasto 
público na ãrea social, em particular, no que diz 
respeito às políticas pela infância. Com respeito a 
esse aspecto, o documento propõe que o Conan
da e/ou o Pacto pela Infância poderiam criar ins
trumento apropriado e regular de divulgação. O 
Conanda, por força de suas atribuições formais 
deve habilitar-se para exercer a monitoria sistemá
tica do Orçamenlo da Criança, por intermédio do 
SiafVSidor: No âmbito de cada Estado e Município, 
os Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da 
Criança e do Adolescente poderiam seguir cami
nho similar. Para dar seqüência a esse acompa
nhamento, entretanlo, é necessário que a informa
ção correspondente circule entre os principais ate
res sociais que tenham legítimo interesse na defe
sa e promoção dos direitos da criança e do adoles
cente. 

Sr-s e Srs. Senadores, a inadimplência de 
grande parcela dos Municípios brasileiros merece, 
por parte do Governo Federal, uma solução que 
possibilite a transferência de recursos destinados 
ao atendimento. das necessidádes básicas da in
fância e da juventÜde diretamente ao Estado, evi-
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tandoqueaquela parcelacontinuesendopenalizada 
por rnã-gestao admirWstrativa das autoridades esta- -
duais e rooricipais. Atualmente. temos 1.2Dl Muri
cípios em situação de inadimplência junto ao Go
verno Federal. Infelizmente. o Rio de Janeiro tem 
o maior índice de prefeituras inadimplentes pela 
má-gestão dos seus 3dmirWstradores. Todavia, 
não é justo, nem com a parcela mais desprotegida 
da população nem com ~ro da Nação, que essa 
situação permaneça à mercê dos desmandos e 
desperdícios do dinheiro pllllico que é repa ado 
com atraso, mal aplicado, quando não desviado. 

Nós, integrantes da Frente Parlamentar pela 
Criança, desejamos que o Exealtivo trilhe o cami
nho da estabilidade econômica e financeira, mas 
rejeitamos veementemente qualquer redução nos 
investimentos em áreas sociais de!;tinii!(los às ge-

. rações" Mufc!S. Apelamos ao Presidente da Repú
blica no sentido de que não. apenas preserve, mas 
que destine mais recursos aos programas para a 
criança. e o adolescente, ameaçados de contingen- . 
CiaineniO pela politica de ajuste fiscaL 

Para finalizar, Sr. Presidente, solicito o registro . 
do Orçamento da Criança e do oficio que encaminha 
o documento ao Presidente da Repúbr1e3. para 
constarem .nos Anais desta Casa Legislativa. 

Faço também um apelo àqueles que tratam 
das questões orçamen~. ~ue têm o domínio, a 
técrica e o conhecimento nessa área econõmica, 
de que colaborem com a Frente Parlamentar em· 
Defesa da Criança e do Adolescente, ajudando
nos com as 31gumentações necessãrias naS dis- · 
cussões do Orçamento, a .fim c;le qU$ tolq~m rea!i:· 
dade prioritáría os recurscis para essas politicas 
que o Governo Federal vem colocando como prio
ridade, como necessidade de haver não apenas 
um ajuste em, {lív~l do Jin.~iamento mas . até . 
mesmo para reconhecer que não dá para aturar 
esse desmando,. esse deacaso com que a situa-. :. 
ção da criança tem sido tratada, o que nos leva 
a assistir à prostituição infanto-juveriU. ao trab&-
lho escravo, a mortes caus;idas pela fome e pela . 
miséria absoluta • .. · · · · · 

É preciso que tenhamos parceiros nesta ques
tão e, por isso, faço esse apelo. 

O Sr. Lúcio Alc:antara- V.EP me' concede um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA· Antes de con
cluir, ouço, com muito prazer, o nobre Senador Lúcio 
.Alcântara. . . . . 

O Sr. Lúcio Alcantira • Nobre Senadora Be
nedita da Silva, V. Ex" integrou recentemente uma 

comitiva que foi ao Presidente FemanciÔ Henrique 
Cardoso cobrar essas destinações de recursos pare 
atender às necessidades da criança brasDeira. 
Essa concepção d§l integrar os diferentes recursos 
em favor da criança, os que estão no Ministêrio da 
Saúde, no Ministério da Educação, Ministério do 
Trabalho, Ministério da Previdência, enfim, nos di
versos Ministérios, é uma idéia rruito interessante 
porque dá uma visão global do volume do que há 
destinado à criança. E mais: é praciso, também, não 
s6 desagregar esses recursos por Ministério para se 
ter uma idéia do conjunto, mas também conhecer o 
grau de execução do Orçamento. que é algo que 
muitas vezes não se leva na devida conta. Freqüen
temente, comparam-se Orçamentos de um ano com 
o de· outro, para se aferir se houve aumento de 
gastos do Governo nesse ou naquele setor. mas 
não se busca saber o que foi de fato executado . 
Salvo engano, no a.no. que passou, apenas. o Mi
nistério da Saúde executou cerca de 90% do seu 
Orçamento. Há Ministério com. cerca de 50% e ór
gãos com 60%, ou até menos, de execução do Or
çamento. EntãO, de fàio, foi desembolsada õma 
quantia muito . !f1911Qr do que consta na 11![ de 
meios. Quero somente me 'solii::tanzcir com V. ~e 
dizer que tenho essa mesma preocupação. Vou 
colaborar e ajudar no que for possível para identifi
car .realmente essas· .verbas e .lutar Para· garantir o 
seu déSembolso. • 

A SFIA. ·BENEDITA DA SILVA·~ Nobre Se
nador Lúcio Alcântara, agradeço-lhe o ~ Te
nho ·C:erteza. de que V. Ex" é' sensível; que tem 
acompanllad9 a q~o do OIY.amento e falá com 
que o Presidente da Rep(illica encontre aqui o res
paldo necessário. . · .'. . , . . · ·. · :. · · 

Nobre Senador, quando~ qefende~ uma 
determinada ·emenda no Qtçaniento, parece que 
se trata de uma .questao individi.Jii!l ou de proveito 
politiéo. Não. As emendas surgem pofcjtie há por 
trás delas uma.demanda Por isso, temos que bus
car dar conhecimento do que tratam. Bas são ex

. tremamente necessárias para compatibilizar o de-
sejo que o próprio Presidente da República tem 
em relação a essas politicas s0ciais; ajustando-as 
- economicamente falando - ao Orçamento, que 
passá, eviilentéinerite, por nossa decisão. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS. A QUE SE REFERE 
A SR'! BENEDfrA DA SILVA EM SEU DIS
CURSO: 
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FRENTE PARLAMENTAR PELA CRlANÇA 

Brasília, 18 de Janeiro de l996. 

Excelenrísszmo Senhor Preszdeme da República. 

A Frente Parlamentar Pela Criança. constituída no Congresso 

Naczonal por Deputados e .Senadores de diferentes parrzdos. preocupada com os recursos 

orçamentáriOS dest~nados ao atendzmento da absoluta pnondade preVISta no arTigO 22-:" 

da Constztuição Federal às nossas crza,.ças e adolescentes, leva ao conheczmento de 

vossa excelência o documento mmulado "Orçamento da Criança: !vfetodologza. Suuaçdo 

Atual e Perspectivas para 1996". 

O "Orçamento da Criança" é o resultado da parcerui emre " 

Instituto de Pesquisa Econõmzca Aplicada - !PEA -. a Fundação de Asszsrencza ,w 
. . 

Estudante - FAE - e o Fundo das Nações Umdas para Jnjãncza - l~"mcej; crzou uma 

metodologza para identificar, no âmbito federal. as despesas com políticas públzcas 

focalizadas na infãncra e na}Uv_eniiide. buscando suprrr: pelo menos parc1almeme a 

deficiência apontada. 

Os dados levamados mostram que o montante do "Orçamento da 

Criança" atmge a cifra de RS 3.8 bzlhões. dismbuídos em í mmzsrérzos. Desce total ji>ram 

gastos. até 30 de serembro de /995. -'13 . .J3%. nos segumrés programas: Educação da 

Criança de O e 6 anos: I . .JJ%: Enszno Fundamental: 5!.6!%: Enszno Médio: .J/,85%: 

Saúde: 3.J.80% e Asszstêncza Soczal 32 . .J2%. 

Preocupada com a defasagem na lzberação dos recursos prevzsros 

no orçamenro de 1995, a Frente Parlamentar pela Cnança decrdzu levar a vossa 

e.xcelêncza apeio no sentido de que, no orçamento de !996. a pnorrdade se; a mantzda e o 

repasse dos recursos agzlr=ado. posszbi/uando um mazor atendrmento às nossas cnanças e 

adolescentes. 
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Para o exercício de 1996. o "Orçamento da Criança senso Esmco" 

cerá uma ligeira queda na sua parucrpação relatzva no Orçamento Gerai da Unzão -

OGU. passando de 2.61% (/995) para 2.J2% (1996). Em valo~ absoluros. porém. terá 

um crescimento de 21.53%. passando de 3,8 para 4,6 bilhões de Rears. 

:: Contudo, o crescrmenro não é homogéneo. Alguns 

proJeiOSiatiVIdades estão. melhor aqumhoados do que outros na proposra. orçamenrárca 

deste ano. Alguns projetas szmplesmente escão sendo exumas. como o Programa Naczonqf 

de Atenção Integral à Criariça e ao Adolescente - Pronazca (!vfEC-;; Educaçãa 

Pr~-Escolar f!vfECJ; Promoçqo de· Direrros da Cnança e Adolescem e rMJJc · 

Diretri=es de (lavemo. apancando rumos- tt. planos de ução. 

revelando estratégias e pnoruiades têm. relattvamente. ilmpla dzvulgaçdo. E rmp~rca~e 
qi.te asszm seja. mars rem- pouco valor prátrco quando 1azs formulações de pianos· não~ 

. . • • .1.:. 
. . . . ·i 

enconrram correspondêncra. O orçamento públrco é seguramente. o·. rnsrrumenro · que~ 

melhor pennzte avaliar essa correspondêr:cra. 

Em um contexto- ·de UJUSte j/:scal. não surpreende que á e..Ú;;uf/ãó~ 
orçamentária seja afetada negacrvamenre. ·como esrá ocorrendo co~ o "Orçamento· da· . . . ---·- ·- . ·-·' .. 

Criançà". Afinai uma das formulas de conirolar as COntaS públicas. um objetrViih~ca!ite: 

claro do governo é compatibilr:ar 'a despesa com o.flw:o de recer(a. · Ç()llcudo:nà() 
... - ... --

pOdemos compactuar com a penali=ação de ações e sernços que. consmu_cz~mal~:':r~·:· 

tem ab"solura pnonda.de. comQ é o caso daqueles programas dirf!cr_o_na.qq~ çíp_ g!~nif!f!t!!!lió 

de crzanças e adolescentes. • • - - • ··=---. ' . 

A inadimpiênct.a de· grande parte dos -1.974 munzcipids braszteuós: 

merece por parte J!o govemp federal uma solução que. p_ossrf:?~lzte a .rrartsferêncza de 
. . -

recursos destinados. ao atendimento das necessrdades bászcas da mfiincra e da juventude 

dzretameme ao Estado, <!VHiilndo que aquela parcela· conrmue- se1úto penali=ada por 
' '. ' ... ·-· 

má-gestão admimstrativa das ·auroridades municrpars. 

AtuainJ~nte temos 1.267 municípros em srtuação de rnadimpléncia 

junto ao governo federal. o que veda qualquer posszbilidade de transferêncza de recursos 

da União para investimento em obras soczars. 
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FRENTE PARLAMENTAR PEU. CRIA:o-;ÇA 
PREFEITURAS INADIMPLE:-ITES 

POSIÇÃO EM 12.01.96 (abeno) 

UNIDADE DA. 
FEDERAÇÃO 

EXISTENTES i 1:'1/ADIMPLEl\o'TES I 

~ .. 
ACRE 

iALAGOAS 

AMAPÁ 

AMAZONAS 

BAHIA 

CEARÁ 
'. 

IESPIRITO SANTO 
I • 
IGOIAS 
MARANHÃO 

MATO GROSSO 

MATO GROSSO DO SUL 

,~fiNAS GERAIS 

PARAÍBA I 
PARANÁ I 
PERNAMBUCO 

JPIAUÍ 
IRIO DE JANEIRO 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

!RIO G~NDE DO SUL 
,RONDONIA 

!RORAIMA 

IS~NTA CATARINA 

ISAOPAULO 
SERGIPE 

1
CANfrn. 

TOTAL 

(c\) DI JA~EIR0/96 ' . ' ' I 

i i 
221 

1001 

!SI 

62j 
.usj 
1851 

711 

2321 

1361 

1171 
77! 

7561 

1281 

171f 
371 i 
1771 

148[ 

4271 

401 

2601 

6251 

751 

123! 

4974Í 
i 

SI 
341 

2j 
241 

1831 

59! 

131 

811 

181 

. 161 

2401 

30i 

581 

621 

JSI 

201 

381 

221 

781 

6i 

741 

~I 

311 
I 

12ti7l 
I 

' 

Janeiro de 1996 

I 

! 
~0.911 

341. 

13.33! 

38.071 

~.011 

31.91 

18.311 

34.901 

~1.6i 

15.41· 

20.(1 

31.81 

34i 

16.711 

. 19.77; 

-13.5i · 

. 46.91! . 

18.261 

351 

751 

8.071 

11.841 

58.6i 

25.21 

25.471 
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Os integrantes da Frete Parlamenrar pela Criança desejam que o 

governo de vossa excelência trilhe no caminho de uma éstaÕilidade económica e 
financeira. mas rejeitam qualquer redução nos investimentos da áreas sociais. 

principalmenre aqueles destinados as gerações futuras. 
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Deputada CÉLIA MENDES 

Deputada FÁTIMA PELAES 

Depurado HUMBERTO COSTA 

Deputada LAURA CARNEIRO 
~ 
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Deputado PIMENTEL GOMES 

Excelentíssimo Senhor 
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Deputada ELCIONE BAJlJlALilO 

Deputado HÉUO BICUDO 

Deputado JOSÉ PIMENTEL 
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Dr. FERNANDO HElVRIQUE CARDOSO 
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L INTRODUÇÃO 

Ainda é pouco conhecido o esforço do poder público, federal, estadUal ou 
municipal, no campo do financiamento das políticas em:" favor da criança e do 
adolescente. Não é apenas o cidadão comum que, ao fun e ao cabo, paga a conta 
das despesas ·do governo, que permanece desinformado. Dirigentes de organiza
ções não·go;:ernamentais - ON'G's,militantes pelos direitos da criança e até 
mesmo o Conselho Nacion:U dos Direitos da Criança e do Adolescente -
Conanda - e seus braços estaduais e municipais têm pouco ou nenhum acesso, 
permanente e sistemático, à informação sobre o orçamento das políticas públicas 
direcionadas para o segmento infamo-juvenil. · 

Este estudo, resultado da parceria entre o Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada- IPE..'\ -, a Fundação de Assistência ao Estudante - FAE -e o 
Fundo das Nações Uxi'idas para Infância- Unicef- propõe uma metodologia 
para idendificar, no âmbito federal, as despesas com políticas públicas focaliza
das na infância e na juventude. Com isto, busca suprir. pelo menos parcialmen
te, a deÍiciênc:.a apontaà..l. 

II. ANTECEDENTES 

A proposta de definir um instrumento de monitoria dos recursos públicos 
destinados ao financiamento das políticas de proteção da infãncia e da juventude 
surgiu no âmbito do Pacto pela Infância. I Em reunião do grupo executivo desse 
movimento, realizada em 12 de abril de 1995 em Brasília na sede do Unicef, foi 
proposta a realização de estudo que permitisse a elaboração do que então passou 
a ser denominado Orçamento d.t Cri.znça. A idéia foi, posteriormente, objeto de 
artigo de autoria <;!e membros do P ac!iJ participantes da reunião de 1.2 ·de abril 
[Souza e Pereira (Í995)]. -

O produto iin3.l do es:udo proposto de\·eria :-esult~r em !.lm inst:umen:o me~ 
todo lógico que permitisse "'comp:m=.ar. com relati,·a f.lcilidade. !nicialmente na 
esfer.J. Íederal e J. Seguir e:n c:tdJ. uniê..1de Íe::ier:ici:l. o finacci:lrr.em:o dJ. promoção 
do bem-estar de crianças e .1doiescen:es. 

l Criado em 3 de cu:.ubro cie i99l~ o i' ... ~:o .~ci.:. l~"~nc:.::. .:o:'lt;::Çl- :..":.S:t':· • .n;Cc:s e ;:"::son:zlid.a..ies da ,..leia pU· 
biia ::~conai. =.ci~d.o rer:-es::::.l..'"l<.::S ÔO g:.:"'\"C:!::.c . .ie 0:-:G~ . ..:.J. ::".J..i:..:t e de :::.:::::t ;::~ilt1.:::J. s:.nà.icl . .&!'~-c 
tisuco e :.ntelect~. ctre out:os. ccrc~:ome::ci.as cc::1 o be::::!.-~4!" CJ. tr.i.i:l.:l.l. e 6 ;u.-er:!l.::ie bnsüe:.ras. 
O P.%r::C c um ::J.-ovu::::::Lento soct~ cie :ab.r.:tm::ê::c~ :c..:zclori=ll aue ecoe::~ co:a:.o u::1 i6:".l..'":l. :::.ic:::1:â de <1t't1CU· 

~4..pio govern.o1 so.:u:chcie. ).;3.o C:. f'Or'Unt~. -:.:::::J. .:c!e~t:acio ~úcd .::::~.do po: iet . .:omo o Co::Wlàa. t:un· -

pouco W:C.:I. o:-.;G. .:cmo. por exempi~ o ~10'\"uncltO :-.=aeto:c:z.l dos ~1etu..'"10S e !--le~as cie Rua. '\"e% que 
o.io est::t. coztm:ici:::t form:lime:::e como e:m.éJ.de c1 ... -:i. Se!.! =:u:c1c~ ob:etl'\"O e .1 ccbU.i:...;io dcs diie-_ 
:entes seto:es de cê.cer óÜOilc:o·-e cU soCI.edJ..:e ~ara a .:::J.e:iho:~.:~-~.:~s ".:::~-::llÇÕcs .ie soÓ:-e-."1~-ê!lc;a: desen ... ·oi-·
-.·L:Ce!:!~ e m:.~!:.~.:ie ~~ c::::z.n.:;.:~s e ::~C,:,;ie.sce::-:::~. O P.;.::o ;-~·....:.:"'!·i-..:;.; e ..:!?C!l.:i:::-::::::: L":-..!=::·. C;:;.e io_i. C:~--,
.:oü:uê.o ?"":a :es?:::::Cei ;::-:::-:- :;-~ :Se:::;-e.::::t:;::~._E._xe:.-..;:r:a. 
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A proposta do Orçamento da Criança não foi a primeira manifestação objeti
va da preocupação do Pacro pela Infância com o aperte de recursos que são, ou 
deveriam ser, apertados no interesse do grupo infante-juvenil. Um ano antes, 
em fevereiro de 1994, o Grupo Diretivo z do Pacto solicitava, em audiencia con
cedida pelo presiden.te Itamar Franco, a preservação dos recursos federais desti
nados aos programas sociais para crianças, ameaçados de contingenciamento pela 
política de ajuste ~cal.l 

Ainda em 1994 o IPEA, com o apoio do Unicef, iniciou a elaboração de pro
posta metodológica para dimensionar o gasto pú.blico com criançis e adolescen
tes [Vianna er alii (1995)]. O texto,em processo de edição para publicação pelo 
Unicef subsidiou este trabalho. 

ID. ORÇAMENTO DA CRIANÇA: O QUE É E PARA QUE SERVE 
~ --·--IIL 1 Conceito e Características Além dos "princípios de legalid;de, impes· 

so:zlidade e mor:zlicLuíe ·, a administração 
pública está" sujeita i:tmbém ao princípio 

da publicici.uie de seus ates (C. F., art. 37, o.p:a). No que diz respeito às finanças 
do governo federal, os inst:rumentos legais básicos da publicid.uie de que fala a 
Constituição são: 

o o Plano Plurianual- PPA (C. F., art. 165, I); 

o a Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO (C. F., art. 165,_ll); 

o o Orçamento Geral da União- OGU (C. F., art. 165, Til); e 

o o Balanço Geral da União - BGU. 

O primeiro (PP A) 4eve estabelecer. de forma regionalizada, as diretrizes, ob
jetivos e metas do governo federal para as despesas de capital e outras delas de
correntes, e para as relativas .lOS program:;s de duração continuada (C. F., art: 
165, § 1 °). 

A Lei de Diretrizes Orçamentiri:;.s :.LDO) tem por iinaiid.1cie orientar a ela
boração da lei orçamentiria p.1ra o exercício subseqüente. Alterações na legisla
ção tributiria e a política de .aplicado d.lS agênci:;.s financeiras oiíciais de fcm:n
to devem estar previstas nesta lei (C. F., .1rt. 165. § 2°). 

z O Grupo D~reu..-o é c:o:Ílpono por- Arisucies J:.:.o.qaex:a . .;~.tC: rece::uemente ;-:cc-.:.:-~or ge::Ü 6 Repübiio.. 
peio ex-prcslcic:cte da ConiCrC:ri.c::u ~aoonai ci;:~s Bispos do Br.astl - C:\:BB - ~- Luc..::O !.1encies cie 
.:Jmetcia. pdo sooólogo Herbert ae Souz.a iBc::t.::tho). p:-cslc:icete cio Inst.:.n.:.to Bn.slle::o ck .~cs Soo· 
us. e Ec:onÕIClcas. e por Agop Kayayan. re?rese::::!:l.C.te cio C':c.ic:c:i no B:7.n.L 

3 l.:t::t sc:gunào pedJ.cio. :cio menos u:::.pona.::ue-:-- !:!to na. c:.es:n;. oportwu6de. :-::::::"'..J.·Se i nio i.c.ciusio no 
yro1e:o cie :e-."1sio constm::::::!l::Ü cie q~~~:.:.:= ;:-:op::~~a .i:: :!l::.e=-:;:5.o d..l G:-~ ~ :õ?SS ::o t::::::::u: :tos o~
:c:1:os cie c:-:~ç:~ c: ::uioie:sce:::.te:s.. 
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O OGU, por sua vez, compreende os orçamentos fiscal, da seguridade social 
(saúde, previdência e assistência social) e de investimentos das empresas nas quais 
a União detenha a maior parte do capital social com direito a voto (C. F.;an. 
165, § 5°).4 ~ 

Finalmente, o BGU demonstra, ex post, em que medida a norma legislativa 
foi obedecida. 

O Orç.zm~to da Criança, tal como proposto neste estudo, nada mais é do 
que o resultado de verdadeiro exercício de. garimpagem no OGU de forma a 
identificar os programas governamentais, e seus desdobramentos (subprogramas, 
projetos/subprojetos e atividades/subatividades), destinados a garantir a sobre
vivência, o desenvolvimento e a integridade de crianças e adolescentes. 

O coneeito não é consensual. Proposta menos abrangente considera o Orça· 
mento d:z Criança -como "a reunião de todos os projetas e atividades que se destinam 
à cri.%nça desde a concepção até a conclusão do ensino fund:zment.%1 (84 série do I" 
grau). Ou seja, .:;; reuni!io organiz.uia_ de _todos os programas dirigidos à cri.%nça" 
[Souü e Pereira (1995)]. 

Esse entendimento literal da expressão "Orçamento da Criança" não é gratui
to. Decorre da preocupação Gusta) com a seletividade inerente ao próprio con
ceito de prioridade. Quanto mais· escaSsos são-os reCtirsi:ls, mais necessário se -
torna priorizar o seu uso, inclusive dentro de áreas reconhecidamente prioritári
as. É por esse motivo que o ensino fundamental (c,rianças) .de:o:e _ter precedência 
sobre o ensino médio (adolescentes). Ou que, no campo- da. saúde; as- ações e 
programas focalizados nas crianças com.meno,s de _cinco .a!los, grupo de maior 
vulnerabilidade biológica, tenham mais recursos do que os programas e ações di
rigidos aos adolescentes. Isto não significa que a adolescência deixe de ser priori
tária. mas apenas que a prioridade da infância é maior. 

:.=este t~;;.balho, como no que o antecedeu [\"~~nna ~-: .:lii (1995!] a opção foi 
pela incorporação no o~ç.::mcn:o á.:: Cr..znç.:: ci.:.s despesas com todo a· segine::to 
inian:c·juveriil (~ J. lS anos), por duas razões centrais: ·-

(i) porque a prioriá.ule :zbsoíuu àefmida no C.1.pÍtulo \"II (Da F:>.mília, da Cri
ança, do Adolescén::e e do Idosoj da Constituiçio (ari. ::::."", c.::p:<Ó aka."lça indis
tintamente a infância e a juventude: e porque 

1ii) p~iorizar a inf.incia e:n detrimento d.:t adolesce:-:cia - inevitável no F~O· 
cesso àe escolha -é crucial em um contexto de escassez: para isso. contudo, iaz· 
se necessário conhecer. tão iieta!haàamente quanto possíveL os recursos destina-
dos aos dois grupos etários. · · 

. \ 
------------~~-
" O OGt; coiWàe::aào ceste e~cio correst)oncie :1:n orç:ome:no~~:~c.:i >b.J.slc::.men::e :ec:ena de ::I:lPOstosJ c 

.i. leg~ ... :.::..:.::e loc;.::i i:-e~e::a .:ie ccn~::bu:.;.:3es sc.:::::o:.s!. e:o:ciu ... ~.=.,:,. po:tJ.::::~ . .;) 0:-ç:l!'::.~:l:o cie :;:. .. ~e~e::.:o 

.:.:z.s e::::?:eus est:ltaJ.S q:.:: ... ;-.uu: ci.J. C.::r..m:u:ç3.o de .SS. en_a :.J.CbC:r. :::,:.::~!0 .l .J.?:C'\."J.Ç:iO Co c~o.g.resso. .:__ 
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III. 2 Propósitos 

III. 2. 1 Objetivo Geral A finalidade básiC4. do Orçamento da Cri· 
ança é subsidiar o controle social sobre as 
políticas públicas em favor da infância e 

da adolescência, em especial no que diz respeito ao seu financiamento. 
~ . 

Nesse campo há; ainda, muito a construir. A relativa complexidade da peça 
orçamentária e a vihual impossibilidade da divulgação em massa de seu teor in
tegral (mais de mil páginas) limitam o conhecimento do seu conteúdo integral a 
um público reduzido. 

Alternativa para ampliar .o acesso à informação orçamentária é a elaboração e 
ampla divulgação de :;nálises setoriais ou temáticas (saúde, educação, previdên
cia, criança, etc.) que alimentem os diferentes grupos de interesse. A imprensa, 
de um modo geral. tem cumprido papd importante nesse sentido. O Orçamento 
da Cr..znç.2, enquanto instrumento técnico-político de monitoria do g:tsto públi
co em um campo específico, pode ser outra fe~:amenta útil para aumentar a in~ 
dispensável transparência orçamentária. 

III. 2. 2 Objetivos Específicos Dentro do escopo geral acima delineado, 
o Orçamento da Criança busca os seguin· 
tes objetivos específicos: 

(i) identificar as ações e progr:tmas federais, com o respectivo financiamento, 
presentes no OGU destinados exclusivamente ao segmento infante-juvenil, bem 
como outros progr:tm~ e ~ões de acosso universal reconhecidos como vitais 
para o bem-estar de ~anças e. adolescentes; 

(ii) evidenciar o grilÚ de priorid.1de d::tS. po!Ític:l.S ·p.a:-a :nfân,cia e juve::tude ·:::S-
1---z.·ü as deâws políti..:aS àe goverr:c: 

(iii) propiciar o acompanhamen~o do fluxo de :ecu:-sos para os ministérios se· 
tori:tis e destes p:~ra 2S agências. p:ibiicas ou privJdas, executoras das ações e pro· . 

. ' gramas: 

(i v) contribuir para a .w:tii.iç3.o .i.l gestão desses mesmos progr~~as:5 e 

(v) demonstr.7.r eventw.is desb.J.I.lr:.ços~ dt.:piic~cões e omissões nis poiitic:u sc
ciais para a iníànci~. 

S A c::-:se gerenazi na are:~ soc:W nio ê de :l~or:. Su.J causas estio ~oh:et:uner:.te: !"eboo~ à esc:.asu proiu
sionaiinçio dos gestotes e ~ c:ent::alismo df .a..:imin.istnçic pública.. CJDtudo. ~e:e::.~es cc:c:.petentes. lL· 

teg~cte êcdicaáo,s i. su: iun~ão e co:n. a:::c.::~.o:ma st:it;::~e:::::.e1 nio f.nc::n :or.:!.:~e"i-sc: os re::\::sos. ~.::u:ia 
que esQ.Ssos. :c.io chegam is ~s mies ct:~:::J .a. :e;uiuià...llcie :ecesS:lna. Cc:~ d.:l.S :-.:t=.t.es m:W O.:?O:t2:nes 

~ ~cuc: :güi~C.e d!J-?~;oessO .;;.e C:scc:c.~::.:.=:4.;io do S:s:e::-..J. é:1íco ~e s~õ.l.!e- s:..""S -. f5'::::- ::X.c:c:::;:i.ó. 
se e:c.cc::.::-J. ::::a LCst.aC!.it.i:t.:ie cios :~-J.sscs :e.:.::~s :::-.u.a J.S ~s:.ir..:~.:s suCn::-c:o::.:us. - - - -
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"IV. ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

O Orçamento da Criança, na· forma ora proposta, tem dois grandes compo
nentes: o orçamento da criança senso estrito {orçamento datriança propriamente 
dito) e o orçamento •não exclusivo» da criança. O conjunto desses dois compo
nentes forma o Orçamento da Criança Ampliado. . . '-- ---- - - - -

IV. 1. Orçanil:nto da Criança 
Senso Estrito 

O Orçamento da Criança propriamente 
dito inclui os programas e seus desdo
bramentos orçamentários (subprogramas, 

projetos/subprojetos e atividades/subatividades), conforme a nomenclatura da 
Classificação Funcional Programática (ver Anexo 2), que atendam a três pré
requisitos: 

• Visibilidade orçam~ntária, isto é, sejam identificáveis no OGU e nos siste
. mas informatizados Sidor (Sistema Integrado de Dados Orçamentários) e 

Siafi (Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro) • 

• Direciona.rnento exclusi·::.z ou predomi=n:emen:e, ao grupo matemo
infanto-juvenii; entre os programas exclusivos (ou específicos) estão, por 
ex_emplo, o Programa Educação de O A 6 Anos (042) e o Programa Ensino 
Básico (043);. entre os predominantemente focalizados na criança estão, ain
da na áréa da educação, o Programa Educação Especial (049). Na esfera do 
Programa Saúde (075) podem ser considerados na mesma categoria o Sub
programa Alimentação e Nútrição (0427x) - excluído o componente refe
rente à alimentação do trabalhador e os projetos/subprojetos e ativida
des/subatividades relacionados com vacinação. O Subprograma específico 
Saúde Materno-infantil (0432x), criado em 1984 (a Classificação Funcional 
Programática foi in,troduzida no Brasil no final dos anos 6C), foi utilizado 
somente nos orç:unentos de 1985 a 1989 [Piola e Vianna (1991}]; e 

Acesso universal: não ·foram considerados. pol"t:llltO, J.tividades/ subati
vidades caracterizadas como f'ringe benefi:s ao funcionalismo público 
(auxíllo creche, .1uxílio .1limemaç.io. subsídio para J.Ssistência médico
hospitalar, etc.). Atendem ao c~itério da universalidade. contudo, as unida
des· de ensino de primeiro e segundo grau das Forças :\rmadas, vez que 

·a_ccis'h·eis a-ct>~s e miliúres que a:oendam os requisitos de ingresso (concurso 
público). 

Esse triplo critério permite a inclus.io no Orç.zmenro d.1. Cr:'.mç.i de quase to
dos os recursos f~~erais alo~odos à educação infamo-juvenil. Exclui. porém, sal
vo no que se refere ao Subprograma Alimentação e Nutrição (:>+2ix), quase toda 
a área de saúde, porque a estrutura programáti~ desse setor não possibilita a 
identificação orçarne:Jt:íria àJ.S aç6es desen,·oh·iàas segundo os àife~emes seg
mentos popuiacionais. 
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Os 70 projetos/subprojetos e atividades/subatividades que compõem o 0r
çamento d4 Criança Senso Estrito de 1995 estão relacionados, por ministério, no 
Anexo 1. 

~ 

A seleção desse elenco de ações foi bastante extensa. Assim, por exemplo, no 
caso da Educação, inclui até mesmo projetes/ atividades de pouc~ expressão fi
nanceira. É a caso, por exemplo, dos projetes/ atividades referentes aos colégios 
de aplicação das universidades e das escolas militares de primeiro e segundo 
graus do Exército e da Aeronáutica - unidades equivalentes da Marinha não fo
rali\ incluídas porque não são identificáveis no OGU. A inclusão dessas escolas~ 
justificada no fato de serem de acesso universal. Em contrapartida, projetes e 
atividades (creche e pré-escola, basicamente) relativos a dependentes de funcio
nários públicos civis e militares foram considerados como salário indireto e, por 
conseguinte, desconside::,ados neste estudo. 

TABEL'\1 
Orçamento da Criança (Senso Estrito), por Órgão 

1995 

MEC/FAE 
MEC/FNDE 
MEC/Outros · 
Min. da Justiça 
Min. da SaUde 
Pres. ·dá ·ReptÍblica 

Orgão 

Mil> do Bem-Estar Social (extinto) · 
Min. da Aeronáutica 
Min, do EXército 

Total 

Fcr::e: !.!PO/SOF. 
; r- !..e: ~ C:ê:6tos .a.:c :s de ~~:em=.:o cic: r o:::?:. 

TABEL.\.2 

Valor(1) 

935.504 
620.877 

1.394.730 
3.342 

622.516 
1.389 

241.284 
1.065 

. 10.461 
3.831.168 

Orç:ime:::<::> eh Cri~nçO. ;Senso Estrito! pof Pro!;ra:na 
1995. 

Em RS ;\!ilhares 
% 
24.42 
16.20 
36.40 
0.09 

16.25 
0.04 
6.29 
0.03 
0.27 
100 

::_, as ~!i!hores 
PrOgra:na 

042 - Ensmo Funcamen!a; 

075- Saude 
081 -ASSIStênCia Soc;ar 

Total 

Fc:::!.e_:_ ).l.PQ ~0 F. I.:'") E:\: C:?~:·:. .:- :.:$1 CC' r-. 
. :: u~- ~:i:::.ii-::::::o ;a:e .:s .!e se:e:r:.O;c .ic ~99:;. 

~ I 

Vaton,) ""% 
26.273 I 0.68 

1 .985.Ce9 I 51.81 
176.754 I 4.61 

1·.396.420 I 36.50 
241 284 I . 6.30 

3.342 I 0.09 
3.831.168 I 100 



Janeiro de 1996 ANAIS DO-sENADO FEDERAL 

TABELA3 
Dotação Total de Cada Programa e das Ações Correspondentes 

Incluídas no Orçamento da Criança (Senso Estrito) 
1995 

Em RS Milhares 
Programa Total( a) Orç. Criança (b) o/o (bta•1QO) 

041- Educ. de O a 6 anos 272.65 26.27 9,6 

042 - Ensino Fundamental 2.007.18 1.985.08 98,9 

043 - Ensino Médio 549.93 176.75 32.1 

075- Saúde 13.516.35 1.398.42 10,3 
081 - Assistência Social . 1.454.33 241.28 16.5 
007 - Administração(1) 3.34 3.34 100.0 

Total 17.803.79 3.831.16 21.5 
Fonte: MPO/SOF. 
(1) No programa Adm.inistraçio. na coluna do orçamento total. co:i:J.siderou-se apepas 
o valor alocado em atiVid2d.es do M.i..aistério da Justiça i.o.clulcús :ao orç~ento da cri:mça (Fundo Nacional 
da Criança e do Adolescente · 2068 · e Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente · 
2058). 

IV. 2 Orçamento "não exclusivo" 
da Criança 

O Orçamento "não exclusivo" d4 Criança 
compreende programas que, embora vi
tais para o bem-estar de crianças e adoles

centes, não são específicos desse segmento. É o caso, por exemplo, dos· progra
mas Saúde e Saneamento (ver Tabela 5). As ações e serviços incluídas nesse or
çamento são universais, do ponto de vista de direito de acesso, como as que in
tegram o Orçamento da Criança Senso Estrito; ao contrário dessas, no entanto, o 
seu componente infante-juvenil não tem visibilidade orçamentária e, portanto, 
seus recursos não são identificáveis ex:ante. 

TABELA4 
Orçamento "~ão Exclusivo" da Criança 

1995 
Em RS ~-!ilhares 

Programa VaJOr % Rea· z. C3) 
049 - Educ. EspeCtai 
075- Saúde(1) 
076 - Saneamento 
077 • Prol. ao Me1o Amb1ente 
081 -Assistência Soetai(1) 
082 - Prev1dênc1a Soc1aiC2) 

Total 
Fonte: MPO/SOF e MPS. 

13.683 
13.516.356 

546.635 
183.099 

1.454.330 
700000 

16.414.103 

0.08 
82.34 
3.33 
1.12 
8.86 
4.27 
100 

(1.1 Inclui os protc~os/auvid.tdc5 in~~ra.ntes do Orçamento da Crímç:a o Senso Estnto. 
LZ) Apenas o valor estun:tdo oara sJ.lirio-ia.mili.a. au.xilio-nat.:z.hlb.de e s.:z.iirio·m::t.t~m.:dacie. 
(}}Ate: :s de sete::IlÔro cie t99S. 

60.2 
64.4 
10.6 
3.8 

34.1 
61.8 
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TABELAS 
Orçamento da Criança Ampliado 

(Orçamentos Senso Estrito + "Não· Exclusivo") 
1995 ~ 

Programa Valor 

007 ~ Administração"" 

Senso Estrito 

041 - Educ. Criança O a 6 Anos 

Senso Estrito 

042- Ensino Fundamental 

Senso Estnto 

043 - Ens~no Médio 

Senso Estrito 

• 049 - Educação Espec:al 

Não Exclusivo (1) 

075- Saude 

Senso Estnto 

Não Exclusivo (1) 

076 - Saneamento 

Não Exclusivo 

077 - Proteçao ao M. Ambiente 

Não Exclusivo 

081 -Assistência Social 

Senso Estrito 

Não Exclusivo (1) 

082 - Prev1dênc1a 

Não Exclusivo 

Total 

Senso Estnto 

3.342 

3.342 

26.279 

26.279 

1.985.089 

1.985.089 

176.754 

176.754 

13.683 

13.6e3 

13.516.355 

1.398.420 

12.117.936 

546.635. 

546.635 

183.099 

183.099 

1.454.330 

241.284 

1.213.046 . 

700.C;j() 

700.000 

18.605.567 

3.831.168 

Não Exclusivo 14.774.399 

Fonte' ~1PO/SlDOR. 
Elabor.oçõo' IPE--\. _ 
(1} Exiuidos ".Uores dos pro)ctosiativi~es que mtegram o Orç~ento Q.. C:-:.u:;a- SensÕ istnto. 

Janeiro de 1996 

Assim, o Orç»11ento "r..!io exci:tsi-::o" d.z Crunç.;. é composto por programas 
que comportam dois tipos de ações e serviços: 

• Ações e serviços inái-:--idu.:liz.i.-::eis, ou divisíveis. isto é, aqueles prestados a 
cada pessoa indi~·ídualmente: exemplo típico sio as ações e serviços que, 
dentro do Programa Saúde (:75), integram os subprogramas Assistência 
~1édícJ. e .Smit.iri:t ~2,-t2Sxl e P :-oàutos P:-ciiLiticos e -T e:-:1pêuticos (:431x). 
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O primeiro (0428x) absorve a quase totalidade dos recursos que, dentro do 
Programa Saúde, são destinados ao financiamento de ações e serviços de 
prestação individua! à população em geral. No campo de interesse da crian· 
ça e do adolescente, o Subprograma C42Sx abrange, ainda que sem possibi
lidade de identificação orçamentária, a atenção materno-infantil e a assistên
cia _médico-hospitalar ao parto e ao grupo infamo-juvenil. Embora o or~
mento re~onalize (por estado) os recursos destinados à assistência médico
hospitalar (AIH/UCA) - um avanço recente na direção de uma maior 
transparência -,. a estrutura programática da Saúde não permite identificar 
alocações segundo as diferentes clientelas (crianças, idosos, etc.) ou segundo 
o grau de complexidade (atenção primária ou básica, serviços especializados, 
etc.}. A identificação desses recursos só é possível a posxeriori, como despesa 
realizzd.:z., mediante tabulações especiais produzidas pelo Datasus; e 

Ações e serviços nã"'o individ:.aliz.i-.,·eis (indivisíveis), isto é aqueles de alcan· 
ce coletivo que impactam positivamente o bem-estar da criança. Dentro 
desse conceito estão os programas Saneamento (C76) e Proteção ao Meio 
Ambiente (077). ::-.lo Programa .Saúde (C/5), os suprc\;ramas Controle de 
Doenças Transmissíveis (C429x )e Vigilância Sanitária (C43Çx).: 

Os reoirsos destinados a ações. e "serviÇos· individuais ·e coletivos que com
põem o Orçamento «não exclush·o"da Crianç.z poderiam. na verdade, ser apro
priados, por estimativa, ao grupo infamo-juveniL No caso das ações de alcance 
coletivo, por exemplo, de forma proporci.:mal à dimensão demggráfica relativa 
desse segmento.' Tais estimativas são necessárias quando a proposta é dimensio
nar a despesa pública com crianças e adolescentes, como o é no mencionado es· 
tudo IPEA/Unicef. Tomam-se, entretanto, dispensáveis quando a finalidade é o 
monitoramento orçamentário, caso em que cada rubrica orçamentária deve ser 
acompanhada na Ínt~gra. 

Dada a inespecificidade deste Orpmen:o "?:io cxd.:tsi-::o -- o grau de desagrega
ção àa informação fin:inceira não necessita ser o mesmo adorado no Orçamento 
da Cri.=np; Senso Esrrizo -(subproieto/subarivid.>cie). Dessa forma, o Orçamento 
"não e:.:ciusi-::o »da Cr..:nç.: pode :imitar-se apen:J.S .i. iníomuçio por programa. 
opção simplificadora adotadJ. neste estude. :\ desagre;.1çã:: ·por subprograma. 
porém, ou mesmo por projeto/ati,·idade, evemualrr.cnte p:::>àe ser útil, depen
dendo do interesse em aproiund.1r a an:i.lise ou detalh.>r o acc:npanhamento. 

6 O mesmo cn-:é:1o to:na.:.Se-· biâ.Su.c.te un~r-ectsO qUJ.ncio ~.:iot ad.Õ pua e~lrn.:l!' -.:>s- recursos deStinados ._ 
:açõcs m.âlVJàu.aiiz.ive!s. como a :ass1st"ênc:.:r. mecitco-~Cuiato::a! tSU.bp:ogr:un:l ..-~ .. sststencta :O.!édic:.a e Sai:U· 
tãru • :-t28xl ou a d.istributçio de meà.J.Q..-nentos (Suboroi.:;J...-:::& P:o::iutos ?::::~iticos e T en:oêuticos . 
:-t3C.J:J. s~ uwlz.aç:ãO~:ceSies do1s asas Stgii:iica:U.. ec ii!t~; ~":.ilise. ;ssunur ;;:.:e :1. presuç~o desses ser· 
.... 1ços se àistnCw igualmente peios dife:e:1tes !):"".l~os eú:ios. :- q:.ie nio ,;_ ;:;-cess:J.r:~ente ... -C:rà:a.de~rõ. :..;a 
~stne::::::a .C.cso::a:u :S:.::r:•roe::u:a i4.2S). ==::::-et:t..'"lO:O. ::: ::-css1·•e: _c'.:.;;~::.i:.o: ::;;_ ::-d-s~~ =.eà:.;r.:e ::1i:n.:..i.or.ções 
::s?ec::m J.c D~:a.ms. as :.nú-:-:-_';.;ões·d~ ~e-s-:~:~s- i: cie :::~edc:-es ~ Ú .u:.os L ~\-1~:-~ e: ... -:: t1995i). 
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V. SITUAÇÃO EM 1995 

V. 1. Dimensão do Orçamento da 
Criança 

O somatório das dotações (recursos pre
vistos na lei original acrescidos dos crédi
tos adicionais criados até setembro) do 

conjunto de proj;tos e atividades que confoqnam o Orçamento d4 Criança Senso 
Esrrito (ver Anexo 1); totaliza, para 1995, RS 3 831 168 mil. Este montante 
equi~-ale a 2,6% do Orçamento Geral da União (Orçamento Fiscal + Orçamen
to da Seguridade Social). Se totalmente executado, o Orç.zmento d4 Crianç.z pro
jeta um dispêndio da ordem de R$60,00 por criança/ano. 

• O Orçamento da Criança Senso Estrito é~ essencialmente, um orçamento da 
Educação. A distribuição por ministério (ver Tabela 1, item IV.l) revela que, 
aproximadamente, 77fto desses recursos estão no Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC). O dado, contudo, não pode ser tomado como um indicador 
de prioridade, já que, na verdade, apenas 35% dos recursos desse ministério estão 
destinados à criança. A razão do predomínio da Educação no Orç~menro da Cri
.vzç.; Senso Esrriro, como mostrit a T.abela 1, decorre, sobretudo, da escassa visibi
lidade do OGU no que se refere aos recursos para ações e serviços de saúde foca
lizados na criança e no adolescente, produzindo uma inevitável subestimação da 
participação do Ministério da Saúde. 

Esta situação se confirma quando se examina o Orç.zmento da Criança Senso 
Estrito por programa - segundo a Classificação Funcional Prõgramática. Nesse 
caso a participação relativa dos programas d.a Função Educação e Cultura (pré
escola, ensino fundamental, ensino médi~ totalizam 57,1% (ver Tabela 2, item 
IV.1). Somente o Ensino Fundamental (Programa 042) absorve mais da metade 
de todo o Orç.zmenro ii.:z Crianç.:. A pardcipação do Programa Saúde (C75), pela 
razão apontáda, não e.xcede a 36,5%. 

O percentual da'panicipação àa Educação seria ainda maior. perto àe 70%, se 
-os recursos do Programa C41 (Educação de C a 6 Anos) tivessem sido integral
ciente incorporadÕs. Apenas 9,6% da dotação desse programa foi incluída no 
Orç.:menro da Cri.:nç~ (ver Tab..ela 3, item IV.I); o restante, cerca de RS 246 mi
'lhões, corr,;sponde a fringe benefi:s na forma àe auxílio~creche ou equivalente a 
filhos ou dependentes de funcionários públicos. Esses recursos Íoram excluídos 
do Orçamento da Cri.:nç.: por não estarem fínanci:mdo .1ções e serviços de cará
ter uni versai. 

A mesma Tabela 3 ratifica a escassa possibilidade de identifica~o. no OGC. 
de ações e serviços direcionados para a s"aúde de crianças e adolescentes. Do total 
de recursos do Programa Saúde. apenas !C,34% foram identificados como especí
fica ou predominantemente dedicados ao segme:ito matemo-infanto'iu,·enil. Es
tudo anterior [Vianna er .;.[ii (19951] sobre o_ gasto re:Uizadoem 1993 com esse 
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mesnío grupo revela que saúde é, de longe, o principal item qá despesa federal 
(44,8% do total) na área matemo-infantil.7 Diferença tão significativa encontra 
explicação no fato de o primeiro estudo se referir a gasto,. e não, como este, ao 
orçamento. No estudo relativo a 1993 as despesas com a assistência médico
hospitalar matemo-infante-juvenil foram identificadas ex post mediam; tabula
ções esP.eci~ qo ))atas~ (Departàmento de Informática do Sistema Unico de 
Saúde). :i 

Uma informação presente nas tabelas 2 e 3 merece explicação especial. O 
Programa Administração (007) incluído n;r. lista dos programas compreendidos 
no Orçamento da Criança Senso Estrito não corresponde aos recursos para despe· 
sas administrativas do conjunto de programas, como poderia ser admitido à 
primeira vista. Os recursos ein questão (R$3 342 mü) são aqueles previstos para 
o custeio do Conanda "\RS 12 mil) e para o Fundo Nacional da Criança e do 
Adolescente (R$3 300 mil). 

Enquanto o Orçamento Senso Estrito alcança R$3 831 168 mil, o Orçamento 
da Crianç.:z Ampliado, conforme demonstnào na Tabela 5, toraliu RS16 414 • 
103 mil, dos quais 82~3% correspondem ao Programa Saúde. Este valor expressi- 1 
vo, é oportuno reiterar, não se refere a gastos específicos com crianças e adoles- • 
centes, mas sim ao conjunto de programas sociais de acesso universaL Como não 
é possível separar o componente infante-juvenil desses programas, eles devem 
ser monitorados na sua Íntegra, dada sua extrema relevância para a sobrevivência 
e integridade 'de crianças e adolescentes. • 

·Além do Programa Saúde (075), o Orçamento «não exclusivo» da Criança in
corpóra os programas Saneamento (076), Proteção ão Meio Ambiente (077), As· 
sistência Soc:ial (08J) e (parte) Previdência Social (C82) (ver Tabela 4, item IV.2). 
O Programa 082 (Previdêl).cia Social) não é integralmente considerado neste tra
balho:· induiu-se somente uma estim:.tiva dos re~rsos pre,·istos para Fagamento 
de benefícios como salário-iam!iia. salário-m::ttemià.::de e auxílio-nataiidade ,que 
carresponde a uma fraçio reduzià:. cio programa como um todo. 

7 Os gastos feder:w (0G'Ll e~?eci::cs co:::. c::.J.C.:;:u e :L.lcies::::.""::es e:::. 1993 .ll~ÇJ.:':t.."':: \..:'SS 4 9-16 :.;: __ _ 
mJl.. assun d.i.stribWcios: 
S.Wde -44.8C!'o 
Eàucãç;io 26.6% 
.~Stê:ac;~ i;,9% 
AlJ.ment.:~Çio c ~utnç3.o: 1:.4% 
G.a.stos .aàmmlstrzuvos: 7.4%. 
O dispêndio sobe par-a t:SSS 915 937 -mll se. ~ Cesfesas eS?eci~c.n- (ou éi:-eus) icre:n scc.~:ios os gas- -
tos mchrctos \:t.SsutC:lcu ao p.uto e be:Iel!::os ?:e"o-:denc::i:-tc:i~ . .:orno :t~io-n:a:::aix.:i;.ô.e. s~i::r:o-Í;i.te.:.it:a. 

e :W:lno-m::nerruci:z.del. O tou.i.gc:-41 c:b.eç:1 :1 t:SS6 .c..ZS 9::4 =a! cClm o .J.crê:sc:L.":l.O Cos :ec-..::-~s àup~t:· 
.itdos CC::l OS 6amJ.ciOS SC!"\"tÇOS ;:-::J.:::;s::':.c:s tU .. "':Cl!::l!':::~. ,;.=::::-t-!e J.e ci::e::ps ::::s=.:.SS!'IrC~~' .1?:-::::p::~· 
d.cs 40 grupo l.!lÚ . .::J.to-1uver...:.i .0.:1 proForçici ..il sua d:=e:::sio .i:-=::::;:~1C:~. -
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Os recursos dos programas 075 e 081 incluem aqueles correspondentes h 
a!fões específicas considerados no Orçamento dz Criança Senso Estrito. Portanto, 
para evitar dupla contagem, os dois orçamentos - senso !!strito (ver tabelas 2 e 
3, item IV.l) e "não exclusivo" (ver Tabela 4, item IV.2) -não devem ser soma
dos sem que sejam feitas as e.'l:c!usões. . 

· A imegrõl!fão dds dois or!j:amentos (ver Tabela 5, item IV .2), retirada da dupla 
contagem, forma o Orçamento da Criança Ampliado. O total encontrado, RS 18 
605 567 mil, equivale, aproximadamente. a 12,7% do OGU. Desse total, apenas 
20,6% correspondem ao Orç.:.menro da Crianç.:. Senso Estrito. 

4 

V. 2 Desempenho Até o final de setembro de 1995, apenas 
43,43% do Orçamento d.t Criança Senso 
Estrito tinha sido executado (ver Tabela 6 

e Anexo 1). O parâmetro de execu!j:io orçamentária para os nove primeiros me
ses do ano para programas de dura!j:ão continuada, vale dizer, aqueles que de
pendem de fluxo regular de recursos como é o caso dos programas do Orç.;:men
ro dz Criança, seria de 75%. Este é, por exemplo, o percentual de realiza!j:ão dos 
gastos do Ministério da Saúde até agosto com pessoal e com assistência médico
hospitalar do SUS (ver Tabela 7). 

Todos os programas do Orç.:mento da Cri.:nça Senso Esrriro estão distantes 
desse padrão teórico. No Programa Ensino Fundamental, o que vem.apres~
tando maior capacidade de gasto, o percentual de realização mal ultrapass:~. 50%. 
O Programa Educa!fào. da Crian!f:> de O a 6 Anos, além de contar com recursos 
notoriamente insuficientes (RS 272,665 mil) para a magnitude das necessidades, 
conseguiu gastar someme 1,4% da sua disponibilidade Or!j:amentária (ver Tabela 6). 

O mesmo acontece na Atividade "Promoção e Defesa dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente" e com o Fundo Nacional da Criança e do Ado)escente. 
ambos situados no l\Iinisté~io da Justiça (ver Anexo 1), <."llJO percentt:ai' de reali
zação é nulo. Em outr:tS palavr:tS. ::enhuma aç.io para promoç.io e defesa dos di
reitos da criança e do adolesceme que dependesse de recursos financeiros tinha 
sido desenvolvida no ~linis:ério d.1 J ustiç:t até setembro . .1iná.1 que muilio pouco 
pudesse ter sido feito mesmo é que todo o recurso previsto (RS 1: mii) tivesse 
sido gasto. ~o caso do Fundo. o àesiinanciamemo não pode ser atribuído a me
didas de restrição de despes.1, ·;ez que os recursos previstos (RS 3 3 3: mip seriam 
oriundos àe doações incentinà:tS que . .1pareme::neme. n:io se concretiwani. 
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TABEL-\6 
Percentual de Realização (Até Setembro - 95) do Orçamento da 

Criança Senso Estrito, por Programa • 

Programa 

041 - Educ. da Criança de O A 6 Anos 

042 - Ensino Fundamental 

043 - Ensino Médio 

075-Saúde 

081 - Assistência Social 

007 - Administraçao 

Font.e: MPO/SOF. 

Total 

1995 

TABELA7 

Realizaçao (%) 

1,43 

51,61 

41,85 

34,80 

32.42 

0.00 

<J3,43 

MS- Orçamento de 1995 (% Realiudo Até Setembro) 

Categona %Realizado 

Controle de Endem•as 39,1 

Saneamento 11.0 

Programa do Leite 26,7 

Medicamentos 17,0 

AIH/UCA 77,0 

Hospitais Próprios 66,0-:80,0 

Pessoal 75,0. 

Total 62,8 
Fon:•: ~!SíCOF. 

. . . 

Ao todo, :: f28.5~ol dos 7: projetosísubproie:os e :>.ti,·iciJ.des/subti>-iàades 
elencados no Ane....:o 1 têm :-e:1liuç3:o nula ou próx;ma d~ssc .. -'>.pen:lS cinco apr~- · 
sent.un desempenho financeiro próximo do satisfatório (e::1t:-e 5:~·0 e 7Co/o); so
mente em dois deles o pàdrão de normalidade (percentuai superior a 70) foi al
canç:1do. Um deles !.Produção de Programas Educativos) est:i situado na Pre5i
dênc!:1 à:1 República: o outro é a cota parte dos estados e do Distrito Federal 
(DF) no salário-educação. ou seja, recursos sob supef'·isio do :\1ECtransferidos 
automaticamente, pelo !\linistério da F:lZenda, is secreuri:LS de Eduoção dos es
tados e do DF para aplicação no ensino fundamental. A cota pane estadual do 
salário-eduoção. principal'item do Orçamen!o d.;. Cri.:znç.:: St-nso Eszriro, corres
ponde :1 cerca de :~0/o desse orç:unento, sendo respons:í-.·el por 4+,8% 
(RS 7-T-6 Cl: 392.::) co toui re:;.liz:;.do [RS 166 3Sl 1·!27.::;. E.....:ciuincio essa ceia 
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parte, o percentu21 de realização do Orçamento da Criança Senso Estrito desceria 
dos já insatisfatórios 43,43%, para 31,67%, indicndo um desempenho ainda 
mais deficiente do conjunto de programas direcionados p;o.ra crianças e adoles
centes que dependem de aç.io direta do governo federal, ou de transferências ne
gociadas para estados· e municípios. 

A sitÜaç.io· nio ".i mais animadora entre os projetes/ atividades especificamente 
direcionados para ~ defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ao contrário. 
Nessa área. transferida do Ministério do Bem-Estar Social (extinto) para o. Mi
nistério da Justiça, dos três projetes identificados, o de m.aior dotação 
("Promoção da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: RS 64 773 núl} 
e melhor desempenho finànceiro realizou pouco mais de 8%. Nos outros dois, 
"Promoção de Estudos, Pesquioas I! Documentação" (MBES- 015.081.:483,2388) 
e "Conselhos de DireitOs e Conselhos Tutelares", só foram gastos, até setembro, 
C,04% e 0,05% do previsto para o exercício, respectivamente. No entanl:o, no 
imbito orçamentário do mesmo ministério (MBES), o "Apoio à Criança Caren· 
te" (016.C81.C483.2593), com recursos da ordem de RS 164- 399 mil, foram exe
cutados 44,4% de sua disponibilidaàe. . . . 

No Orçame7tto ~não exclusivo" da Criança, o Programa Proteção ao Meio 
Ambiente é o de pior desempenho (3,8%). Os recursos de origem• fiscal pua· o 
Programa Sane:101ento, além de insuficientes (RS 546 635 mil), foram miníma" 
mente realizados (10,6%), como.se observa na Tabela 4, item IV.Z.. Mantida-essa· 

· tendência, a redução ·da taXa de mortalidade infantil em SOo/o até·1999 - uma das 
principais,. senão a principal, meta social do governo - fica ·sob sério risco. Afi
nal, abastecimento d'água e esgotamento sanitário adequados são os instrumen
tos mais eficazes para o controle de diarréias, principal causa de ébito entre cri-
_anças em .áre::LS de baixá ·renda. · · · 

Os progr= Previdência Social (C82) e Saúde (C75) àpresent:irtl desempenho 
financeiro mais satisfatório. O primeiro (61,8% de realização) porque o paga
mento àe be_neÍícios pre,'Ídenciários. a grande maioria .de valor mensal igual ao 
sal~í:io 'mínimo, é, .i.!lStificadamente. prioridade absoluta:. No Prog.rama Saúd~ o 
percentual médio fa,;orável (64,4%) foi fortemente infh.ienci:tdq "pelas despesas 
com assistênci:?. médico-hospitalar, principal item de despesa desse' programá.. A 
Tabela 7 exemplifica a eiecução orçamemái:-i:i até agosto. bem reveladora das 
verdadeiras prioridades da política de saúde. ~. . . · · · 

Para um padrão âe e.-ocecuçiio orçamentária (oito meses) da ordem àe 66%, ·a 
financiamento dos hospitais próprios do Ministério da. Sàúàe (incluindo o Insti· 
tuto Nacional do Cincer - INCA -, no Rio de J aneir01, a Rede S'!rah em Brasí
lia e outras capitais e, em Porto Alegre, o Grupo Hospitala:r Conceição. ~ 
GHC) chegou até 80%. Os recursos destinados :~"remunecar os se!'\'iços assisten
ciais pro,·iàos por estaàos e municípios e pelo setor meàico-hospit.:!lar privaào 
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(ver Tabel:>. 7) tiver:un uma re:>.lização inferior, porém ainda bast:>.nte satisfnória 
(77%). 

Em contrapartida, a distribuição gratuita de medicamentos básicos para a po
pulação carente só conseguiu realizar 17%. E programas tão '.Ju mais pnoritários. 
face o seu alto impacto na população mais pobre, permanecem subfinanciados e 
sem perspegtva vtsível de ampliação. É o caso do controle de endemias, que 
executou apenas 39,1% do seu orçamento:· Saneamento (11%) e o Programa 
"Leite é Saúde" (26,7%). 

VI. PERSPECTIVAS. PARA 1996 

O Orçamento d4 Criança Senso Estrito terá, em 1996. uma ligeira queda na sua 
participação relativa nõ OGU (orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), pas
sando de 2,61o/o (1995} para 2,52.% (1996} (ver Tabela 8}. Em valores abolutos, 
porém, terá um crescimento de 21,53% (ver Anexo 3 e Tabela 9}. Há dois moti
\'OS para analisar esse dado com alguma reserva. Em primeiro lugar porque, de
·pendendo do comportamento da taxa de inflação, ainda expressiva pelos padrões 
internacionais, o incremento pode desaparecer ou ser reduzido. Em segundo, 
porq~, mántido o mesmo padrio d~ execuçio apr.esentado no.capítulo anterior, 
um aumento orçamentário real deixa. de ser relevante se for anulado por uma 
política contracionista na execução orçamentária. 

TABELAS 
Indicadores Básicos · 

1995-1996 

1. Pal'llooaÇ<lo ao Orçamento áa Criança • Senso Estnto • no Or-1· 
çamentc Total tFiscal + Segunáaae> (1) 2.51% 

z. PartiopaÇ<lo ao Orçamemo cia Criança • ,Senso Estnto + "Nlio ~
ExclusiVO") • no Orçamento Total 

3. Pefeentual áe Realização do Orçamento aa Cr.ança • Senso Es· I 
tnto (Até Seteinbtal . . · 

4. Percentual de Realização do Orçamento Tc:al da Umão {Até I 
Setembro) 

4.1. Pessoal e Encargos Sooa1s 

4.2. Oiv1da 

~2.7% 

43.4% 

56.0% 

88.9% 

46.3% 

4.3. Outros c~stetOs e Capital CZ) I 59.9% 

2.52% 

14.1% 

Obs.: 1) No o.iculo do perce:mual foram exciwcias do Orç::mu:nto Gen:l d.:r. L: mio (Fisc:ai c: Segundacie • 
todas as ío.atcsl as douçõc para am.ortiz.ação (folagem} cia dh·ida mte..-na e cxtc::-::1. :esc:!"\·a. cic: contm.gêcc.i. 
c pua outras despesas de ap1tal (i.O.venõcs íin:nc:a:zt. - ~ · 
.:1Incici o p.ag:u:::.o;,o cie toâOs os--beileücioS p!'e"o"lti::ni:ii--ios. o q~e e:oc;=!i.:... o_~e:-::e:~~.:ú C: !"e-;j•.,.,jào. 
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TABELA9 
Orçamento da Criança Senso Estrito: 

Comparação entre Lei + Créditos (1995) e Projeto .sle Lei (1996), 
por Programa 

Janeiro de 1996 

Programa 1995 1996. Var. o/~ 
041 - Educação <:la Crnytça dé o A 6 Anos 26.279 24.600 6.4 

4 

042 - Ensino Fundamental ' 1.985.089 2.571.916 29.6 
043 - Ensino Médio 176.755 219.614 24.2 
049 - Edu c. Especial(1) ... 25.086 ·-
075- Saúde 1.398.420 1.467.559 4.9 
081 - Assistência Social 241.284 342.277 41.8 
007 - Administração 3.342 5.000 49.6 

Totlll 3.831.168 4.656.052 21.53 
Fome .MPO/SOF e PL 1996. . 
(l) Em 1995, os recursos para. a Atividade Desenvolvimento da Eduaçio Espec:W • .a.o v:dor d.e RS 17 868 
mil. estio alocados no Programa Ensino Fundamental. 

O crescimento esperado, contudo, não é homogêneo. Alguns pr~jetos/ ativi
dades estão melhor aquinhoados do que outros na proposta orçamentária para o 
próximo exercício. Outros até mesmo perdem recursos, ou, simplesmente, de
saparecem. Entre estes últimos: 

• O Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente -
Pronaica (MEC/outro§ .00ª.042.0483.4357); 

• Educação Pré-Escolar (MEC/outros - 008.041.0190.2290), um projeto de 
R$ 4 200. mil (reali~o em apenas 9% até setembro); o crescimento de 6% 
em 1996 de outro projeto, no valor dé RS 22 600 mil com a mesma deno· 
minação (MEC/Th'DE- :::::S.C42.:)19C.2290), nio é suficiente para compen
sar seu encerramento; 

Promoção de Direito~ da Criança e Adolescente (~1J · C3.C7.:21.2CSS.::cz); 
o crescimento de SC% na receita do Fundo Nacional da Criança e do Ado-
! . "''1J ~3 ~~- ~..,1 ..,~68 ~..., ... ..,, d d ' à - -escente ,..... · v .õ.J-v/ .... _ ·-""'- • .....,~..;.-;, epen ente ae caçoes. nao compen· 
sará a perda de recursos iiscais decorrente de seu encerramento, se as doa
ções também não se convertiuream em 1996, tal como em 1995: e 

Biblioteca do Proíessor ~1EC/FAE · ::::8.:42.:236.:293); neste caso não há 
prejuízo real, "-penas perda de identidade orçamentária: o proieto desapan:c:é 
como resultado de fusão com outro de firialidJ.de mais abrangente. . ·-

Entre os 69 projetosíatividades idemific:1àos no Orç.zmemo d.:;. Cri.znç.z Senso 
Estrito para 1996, 23 perdem recursos em Ferce:uuJ.is que ·:aria.m de C,ll% 
(Eàuc:1çio B.isic.l: ~1EC"F:-.:DE. :cS.C-U.:lSS.17l:l ~ 92% iP~ojeto ::çordeste: 
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MS'- Ó13.075.0428.1094). Pelo menos nesses dois casos polares;_ redução pode 
ser explicada. No primeiro, a perda será compensada por um novo projeto -
Desenvolvimento da Educação Básica- (MEC/FNDE-Q08.042.0188.3431), o 
que, na verdade, levará a um incremento superior a 100%. A diminuição dos re
cursos para o'Pi:ojeto Nordeste, financiado pelo Banco Mundial, decorre do fato 
de ser seu último ano de execução. . ~-- . . -

As perdas na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, mantida a 
proposta do Poder Executivo, serão de 31,87% em média, que poderão aumen
tar se as doações· ao Fundo Nacional não acontecerem. A redução de recursos 
chega.a 67,26% no Projeto "Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares", cuja 
dotação de RS 10 666 mil em 1995 decrescerá para RS 3 492 mil no próximo 
ano. 

. Espera-se, contudo, para 1996, ganhos concretos em inúmeros projetes e ati
vidades incluídos no Orçamento da Criança. Na Educação, dois projetes terão 
aumentos espetaculares, embora partindo de patamares modestos: "Moderni
zação das Instituições de Ensinow (MEC/Outros: 008.0·B.l99.3332) passa de • 
RS 684 mil para RS 7 900 mil(+ 1054%); e *Desenvolvimento do Ensino Mé. f 
dio", cuja dotação em 1995 de RS 1 200 mil passará para RS 8 000 mil(+ 566%). • 

Outros nove p_rojetoslatividades dobrarão seus recursos no próximo ano (ver 
Anexo 3), na seguinte ordem: 

• "Produção de Programas Educativos" (PR): + 366%; 

• "Produção de Programas e Materiais Educativosw(MEC/FAE): + 250%; 

• "Desenvolvimento da Educação de O a 4 anos" (MEC/Outros): + 150%; 

• '"Ensino Fundamental"JMEÇ/FNDE): + 147%; 

• '"l:ni,..ersaliZa.çio do Ensino. Fundamental" (.\1EC:outros): + 135%; 

• ''Capacitaçio de Recursos Humanos~ (\lEC/Outros): + 1.::!4%; 

• "Assistência Alimentar e Nutricional" ~15): ~ 177%: 

• '"Saúde do Estudante" (MEC FAE) :+ ICS%: e 

• '"Aquisição de Vacinas" (1-ts): - lC::J%. 
' 

Como o crescimento do O~ç..:mento d..: Crunç..: Senso Eszr:ro como um todo 
não deverá exceder a 21,53%, os aumentos significativos nas dotaç~t;s dos proje
tes relacionados são conseqüência menos do aparte de recursos do que de uma 
marcante política realocativa. ~ ~ ~ 
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Vil. DIFICULDADES E LIMlTAÇÕES 

Em um país federativo como o Brasil, onde União, est_:dos e munidpios são 
autônomos com fontes fiscais próprias, considerar somente um nível de gover
no, neste c:aso, o federal, pode exc:luir um volume apreciável de recursos públi
cos alocados para criançà.s e adolescéntes. Isto é partic:ularmente evidente no 
campo da Educaç!o. Enquanto no setor público da Saúde a União atende, em 
média, a 75% do financiamento, na Educação, a situação se inverte: o governo 
federal é responsável por apenas 25,8% do gasto público setorial. Nessa áreá a 
esfera decisória mais importante é a ~stadual, responsável por 56% do gasto pú
blico, enquanto os municípios respondem pelo restante (18,2%) [Mediei (1995}]. 

Restrito ao Orçamento Geral da União (Orçamento Fiscal + Orçamento da 
Seguridade Social), o Orçamento ~não exr:IusivoD da Criança não considera as 
ações financiadas pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cerca 
~ 80% dos recursos fedénis destinados a serviços de saneamento básico são 
oriundos desse Fundo, que não integra o OGU. 

O estudo também não permite definir tendências no financiamento da políti
ca pela infância, mas apenas perspeeti-.-as de Curto prazo (1996). Também não se 
insere entre os objecivos do trabalho avaliar a "(in)satisfatoriedade" dos recursos 
disponíveis, embora em alguns casos se torne evidente. 

Não são apresentadas, por absoluta falta de parâmetros, as habituais compa· 
rações internacionais, eventualmente Úteis como referência, áesde que usadas 
com a devida cautela. Também por falta de informação, o Orçamento da Criança 
não foi regionalizado, o que seria fundar.;ental para avaliar o grau de eqüidade 
na política redistributiva da União. Os recursos dos projetes/ acividades que in
tegram o Orçamento d.i: Cr..znç.;. Senso Es:ri;:o, sah·o os relacionados à Alimenta· 
ção Escolar, não são identificáveis por estado no OGU. A regionalização ,dos re
cursos concretizou-se somente mais recentemente, nos programas Saúde (apenas 
as ações de assistência hospitalar e .:;.mbub.toriail e S.meamento (projetes de abas
te.::imemo d'água e esgotamento s:mit:í.rioi, que integr:tm o Orç.;.rr.mro "não ex
clusi-.-o ". Embora limitado, tr:tta-;e de .l\·anço importante que .1mpiiou =1- trans
parência orçamentária. 

O desenvolvimento deste tr:tb.llho most:-ou que o processo de monitó"ria das 
polític:tS públicas em ger:tl e, em p:i.rticuiar. d.l.S que são focaliz:tdas na criança, 
apresenta dificuld:tdes de dupla crciem: .lõ reb.cicnad.l.S ;:,o .1cesso .i infotmaçio 
orçament.i:-ia e as deco-rrentes ~J. i=:'Ó9riJ. Eorm:1 como o g.lSto social está orÇJ.~ 
menc.ariamente estruturado. 

No primeiro caso. porque :i info,::mação orç:tmem:í.iia é b.J.stante restnta. Por 
um lado, .1 dimensão do OGt; (m:tis de mil p.iginas) e o interesse do usuário em 
geral. limit.ldo J uma ou outra inícc:::açio de pa=-te especifica. não Í.1zem d:t peç:t 
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orçunentária um besr se/ler. Ademais, a publicação .original, seja da proposta do 
governo, seja da lei de aprovação, são altamente perecíveis. A primeira, pela sua 
própria natureza (projeto de lei), morre no Congresso, onde sofre alterações. A 
versão final aprovada também perde rapidamente a atual'ldade em função dos 
créditos suplementares sucessivamente criados ou cancelados durante o exercí
cio. O acesso ·aos sistemas informatizados (Siafi e Sidor) resolve os dois proble
mas. Além da..atualização permanente da informação, fornece dados ausentes no 
material publi-::ado. Esses sistemas, entretanto, ainda não são de acesso universal, 
em parte porque e:~:igem equipamento apropriado e treinamento específico. 
Adema.ls, requerem permissão especial (senha de acesso) que admite graus v~
dos de acessibilidade à informação, dependendo da hierarquia do usuário. 

A segunda ordem de dificuldade no acomp:mhamento dos programas, sub
programas, projetas e ~tividades que compõem o Orçamento da Criança Senso 
Brriro está presente justo na identificação dessas ações e sen.·iços, para não men
cionar o tnito de que o entendimento da informação orçunentária ainda é privi
légio de poucos iniciados. s 

Em boa medida o problema, re:tl em alguns casos, pode ser ~;:ribuíào a duas 
razões centr:tJ.s: 

• a formulação obscura de alguns programas, mesmo no seu maior nível de 
desagregação orçamentária (subprojeto/subatividade); e 

• a forma com que orçamento-programa está organizado na área social (ver 
Anexo 1). · 

~~ bo~- exemplo de formulação obscura que mais esconde do que esclarece / 
esta na Attvidade 08.041.0151.2291: . /. 

::s: Função Educação e Cultura; / 

:42: Programa Ensino Fundamental: 

:2si Subprograma Educação Compensatória. um subprcg~ama típico do 
Programa Educação Especial: e 

2291: Ati,·idade "Desenvolvimento da Educação Especi.ll~. 

Tudo isto para dizer apenas que se trata de uma ação. sem icientific:i-la. no 
âmbito do ensino fundamental e reiacionad.l com educaçio compensatória. A 
ementa da "Ati~·idade Desen,·oivimento da Educa.;.io Especiai" é, portanto, inú
ti:. na medida em que rpda agrega ao que esr.i e~plicitado nos trés primêiros C:ó--
di~ . . . 

.s: • 0:-ç:;z.mehto n.io é peça de :miiise à.:ficii e ne:o. e p:n·üépo ..:i e ·;:::::-nonus:.;s ou p::sso:as üt1.t2:1mci.l.s.. Bast:a 
.::.;.:: se :l.':O:::::r~e cio :ao~n:u o aue :o1 ":-oocstc. :=:15. ::-:..-:::!~.:U..oe:::e. s~ exe.:-.!:.i:: .::t:e esr..J. d.xsoc.t:.l ... e! 
~ :odes os q~e c:nsuiu.r.;m o ::iia.ii.- [J .n~ne ~ 19951]. • • . - • 
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O caso da Saúde, por sua vez, é emblemático quanto à inadequaçio da estru
tura programática. A Função Educação e Cultura, por exemplo, está subdividida 
em nove programas, com um total de 33 subprogramas típicos, o que a caraae~ 
riza como a função social de maior visibilidade orçamentária. Em contrapartida, 
a Função Saúde e Saneamento tem apenas três Programas (Saúde, Saneamento e 
Proteção ao Meio Ambiente) desagregados em 13 subprogramas típicos, dos 
quais seis (na pr~ica somente cinco, já que o ·subprograma Saúde Materno
Infantil, criado em 1984, está em desuso desde 1989) no Programa Saúde. Isto é 
muito"'n:io ·só pela complexidade do setor, como também porque quanto mais 
diversificada for a abertura programática (e subprogramática), maior será a 
transparência na alocação dos recursos. 

Além disso, a organização subprogramática do Programa Saúde (07?) é pouco 
equilibrada: mais de 8Cl,% dos recursos desse programa estão classificados em um 
só subprograma (Assistência Médica e Sanitária - 0428x). Essa concentração 
pode ser explicada pela origem da Classific:.ção Funcional Programática. Im
plantada na segunda metade dos anos 60 e praticamente inalterada desde então, a 
classificação foi elaborada sob a ótica do orç:unento fiscaL Desconsidera,.,., por
tanto, o já então expressivo orçamento da P~evidência Social, onde estavam pre
vistos. os recursos para assistência médico-hospitalar. Na década de 70 esses. re
cursos representavam perto de 80% do o"rç:.mento federal para· a Saúde, ·absor
vendo, em média, algo ao redor de 30% de todos os recursos previdenciários. 

VIII. CONCLUSÕES 

Diretrizes de governo, apontando rumos e planos de ação, revelando estraté
gias e prioridades têm, ·relativamente, ampla divulgação. É importante que ~im 
seja, mas tem pouco valor prático quando tais formulações de planos e enuncia
dos de diretrizes não encontram correspondência na ação concreta. O orçamen
to público é, segur.unente, o instrumento que melhor permite .avaliar essa cor
respondência. E niõ. apenas na sua formui:l.çio iniciai. :nas sobretudo em sua 

execução. ·como instrumento legai meramente .z=<toriz.z:z-:.·o. o· orçamento é 
permeável a manipulações no dia-a-dia da sua execução .. Isto é p.a..-i:icularmente 
verdadeiro na vigência de poiíticas de :.juste: qumdo abrir determinadas romei
ras e fechar outro,s, pode "subverter rot:timeme J.S prioridades definidas dos 
planos. 

Em um contexto de ajuste fiscal. n.io sur?rcende que a execução orçamentária 
seja afetada negativamente, como est:í acontecendo com o Orç.zmemo da Cri.m- · 
ç.z. Afinal, uma das formas de controiar as comas públios, um objetivo bastante 
dare do governo federal, é compatibiiiz.ar a despesa com o fluxo de receita. O 
inusitado dessa política, contudo. está. de um !~do. na penaliza<?o de ações e 
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se:.,/iços que se supunham tivessem prioridade absoluta, como é o caso daqueles 
àirecionacios para o bem-estar de crianças e adoiescemes: de· outro. na constata-

ção de que a vinculação de receitas, uma "conquista" da {du~çio ampliada na 
Constituição de 88 e uma aspiraçio permanente de grupos de interesse da Saúde. 
não garante imunidade a essa política restritiva. 

Inobstante alguns avanços importantes recentes, como a explicitação no 
OGU da alocação por estado dos recursos destinados à assistênci;~. hospÍtalu e 
ambu!atorial e ao sanemento básico, aind;~. há muito por fazer para aumentu a 
transparência do gasto do governo. Uma das lições aprendidas no processo de 
elaboração deste trabalho é a .ampliação da visibilidade do gasto públicp.na área 
social e, em particulu, n~ que diz respeito às policiP<S pela infânciá, por· exemplo: 

'. revisão da Classificação Funcional Programática, particularmente no caso 
da Função Saúde e Saneamento, onde o grau de desagregaÇici·C!a·programa
ção é insuficiente; o melhor exemplo disto é· o fato de 80% qo~ recursos es

., --tuem concentrados em um só Sl:'bprograma (0428); e 
. ~-

~ definição mais clara de prój'et9S/subprojetós e .atividadesf.subatividades. 
... ~. 

O contexto político mudou substancialmente a partir da Constituição de 88 .. 
O Co_n!!;resso dei.xou de ser uma instân~i~ ·de mera homológàÇio dos désejós 'do 
Poder Exeruiivo; o orçamento previdenciátio foi am:pliàâo. e trmsformadc) no 
Orçamento da Seg:rridade Social (Saúde, Previdêp.çia e Assjst~n~i.a.Soçial), pas
sando a ser apreciãdo pelo Congresso,'juntámenÍ:e com o Orçamento Fiscal e o ·
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais; e, principalmente, cresce-

ram as aspirações sociais de participação e co~~~ple ~-o~. ~to.~ -~9. p9de.r. púól,~. . ·. 

·Com respeito a esse Mtimo aspe_C):9, o Çp_naJ?.da e/ ou o Pacto pela Infância, 
por exemplo,:poderianúriar instrumento aprà~iriadó e regular de divulgação •. O· .. 
Conanda, por -~rça de-suas atribuições formais no campo-dás potíticas-pan a in,. 
SnC:ia;.·deve·habilicu-s~·para exercer a monitoria -sistemática do· Orçamento d4 
Crianç.z por intermédio do Siaft!Sidor. No âmbito de cada estado e município, 
os conselhos e~taduais ~ municioais de Direiiõ dà ·criàriÇ:i'e do Adolescente po
deriam seguir .(:iJ:niriho •similar .. Para dar conseqiiêil.cia. a :esse. acompanhamento. 
entretanto. é -itecessário:·que a informação correspondente circule entre os ·priri-, 
cipais atares socia;s que. tenham le;;itimo interesse i:a'defes;, e promoção dos di
reitos da crian,ça e do a4olesceme. 
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ANEX02 

Estrutura Programática (Program.i.s/Subprogramas) dás Funções EDUCAÇÃO 

E CULTURA (08), SAÚDE E SANEAMENTO (13} e ASSISTÊNCIA E 

PREVIDÊNCIA (15) 

OS. EDUCAÇÃO E CULTURA 

041 Educapo de:O a 6 Anos 
0185x CRECHE 

Ol90x EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

042 Ensino Fundamenta.! 

0187x ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 

0188x ENSINO REGl!.lLAR 

' CH Ensino ~1édio 

Ol96x FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO 

C!97x FORMAÇÃO PARA O .SETOR SECw"NDÁRIO 

0198x FORMAÇÃO PARA O SETOR TE!tÇlÁRIO 

0199x ENSINO POliVALENTE 

044 Ensino s.;.pc~ior : 
C2C5x ENSINO DE G:RAtmA.ç.>:.b . 

c::6x ENSL"l"O DE PÓS·G~m;.:\ÇÃO : 

:::7x EXTENSÃO L~IVERSiTAll>,. · 

Janeiro de 1996 

..... 
c::s.x CAMPUS Li«l:YERSITARIO 

·c2:.9x.~'\ISI~Ó-DE:Ct,'RTA D:CRAÇ).o_: ·.-.·.:.· 

.. ·.·. 

C45 Ensino S!lp.l~~ivo 

c: Úx Ct:RSOS DE St:P Lt:-.: ClA · 

::Hx CGRSOS DE SGPRI!\!E.-.::TO· 

::15x CGRSO DE.QGALIFICAÇ.:i.O 

. :216x CURSOS DE APRE!:-!DIZAGE~! 

CZ17x TREINA!>.IE);TO DE RECL"RSOS HGiiA:s"OS . 

046 EducapÓ Física c Desportos 

0223x EDUCAÇÃO FÍSICA 

0224x DESPORTO AMADOR 

0227x DESPORTO PROFISSIONAL 
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022Sx PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 

047 Assistência a Educandos 

0234x ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL 

0235x BOLSAS DE ESTUDO 

0236x UVRO DIDÁTICO 
~ 

0237x~MA TERlAL DE APOIO PEDAGÓGICO 

0238x RESIDÊNCIA PARA EDUCANDO$ 

0239x TRANSPORTE ESCOLAR 

0240x RESTAURA.:."JTE UNIVERSITÁRIO 

048 Cultura 
~ 

0246x PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 

ARQUEOLÓGICO 

0247x DIFUSÃO CULTURAL 

049 Educação Especial 

0252x EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 

CZ53x EDUCAÇ.:i..O PRECOCE 

13 SAÚDE E SANEA ... 'I1ENTO 

075 Saúde 

0427x AL1\.1E:NTAÇÃO E Nt.:TRlÇÃO 

C428x ASSISTÊ.:"CL-'• ~IÉDICA E SA!\ITARIA :: . 
C429x CONTROLE DE DOENÇAS TR.">..:--iS:>!ISSÍYEIS 

0430x VIGIL.i.NCL">. SANITÁRL">. 

C43lx PROD.tiTOS PRO FILÁ TICOS ETERAPÊI..:"TTCOS 

~32.'< SAG'DE :>IA TERNO-INFA::-."'TIL 

076 Saneamento 
! 

0447x ABASTECIMENTO D'ÁGUA 

0448x SANEAMENTO GERAL 

0449x SISTE:MAS DE ESGOTO 

077 Proteção ao Meio Ambiente 

0455x DEFESA CONTRA EROSÃO 

0456x CONTROLE DA POLUIÇÃO 
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0457x DEFESA CONTRA AS SECAS 

0458x DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES 

0459x RECUPERAÇÃO DE "fERRAS 

15 ASSISTÊNC~ E PREVIDÊNCIA 

081 Assistência 
-~ 

0483x ASSIS"ttNCIA AO ME.'\/ OR 

0484x ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA 

. 0485x ASSISTÊNCIA À VELHICE 

0486x ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 
0487x ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

082 Previdência 

049Z.,; PREVIDÊNCIA SOCIAL-~ SEGURADOS 

C493x PREYIDÊNCIA SOCIAL A l'-:ÃO SEGURADOS 

C494x PREVIDÊNCIA SOCB.L .-\ INA TIVOS E PE!\:SJONJSTAS 

083 Progr:u:= de Intcgr:~çiio Soci:d • PIS 
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084 Program:1 de Formação do Património do Servidor Público • PASEP 

ANEXO 3 
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Durante o discurso do Sr. Benedita da 
Silva o Sr. José Samey, Presidente. deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias. 3S' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador.Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem 1E!visãO do orador.) -
Sr. Presidente, SP5 e Srs. Senàclores, já existe, nes
te País, uma guerra multinacional pela privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

O Programa Nacional de Desestatização 
(PND) que o atua1 Govemo vem implementando 
sempre nos pareceu marcado por equívocos. E o 
maior deles é a tentativa de privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce - CVRD -. uma das maiores 
empresas do mundo no setor de exlração e produ

. ção de minérios, cujo alcance empresarial estende
se tarrilém sobre uma série de outras áreas indus
triais. 

A sociedade brasileira tern-se manifestado, por 
diversas ocasiões, apreensiva quanto às investidas 
que vêm sendo feilas em favor da privatização des
sa empresa. Este debate tem, inclusive, ocupado 
certo destaque aqui no Senado, demonstrando, pelo 
posicionamento de um significativo número de Sena
dores, uma quase unanimidade em preservar a 
CVRD sob o controle estatal, dada sua importancia 
estra1égica para o nosso País. 

Tenho õrto reiteradas vezes, Sr. Presidente, 
que, para o meu Estado. do Pará, o interesse na ma
nutenção do controle estatal sobre essa Companhia 
é de suma importância Ainda ontem, desta mesma 
tribuna, tive oportunidade de mencionar alguns da
dos sobre a,g~tuação da Vale elo Rio Doce no Pará. 
seu patriniõnio, e a influência que teni sobre a eco
nomia do País, sendo óbvio que um emjlreenpimen
to do porte da CVRD, neste momento em que se 
fala tan1o em sua privatização, atraia os mais diver
sos interesses, afinal, avaliações preliminares que 
estão sendo feitas inõK:arTI um patrimOnio estimado 
em tomo de U$12 bilhões, sem se levar em conside
ração as reservas minerais cujas concessões são 
propriedade da companhia 

Além disso, asseguro que para os paraenses 
esta questão traz um outro desdobramento preocu
pante. Tenho insistido em denunciar neste plenário 
que a área de 1 milhão 1 õ1 mil hectares de terras 
ocupadas pela Vale no Estado do Pará é um verda
deiro enclave. Como se fosse um tenitório autónomo 
dentro de uma unidade federada; com acesso restri
to e uma série de outras limitações ••• Fico imaginan-

do o que pode acontecer caso prospere essa idéia 
de privatização ••• 

Se jã é incõmodo ter urna empresa estatal as
senhorando-se de boa parte do tenitório do Estado 
do Pará, em função' das peculiaridades de sua ativi

. dade industrial, o que não dizer de uma empresa pri
vada, cujas perspectivas indicam a possibi6dade de 
que seja de origem multinacional agindo da mesma 
forma? 

Pois bem, Srs. Senadores, se o governo brasi
leiro não tem interesse ou sensibilidade em preser
var essa Companhia, em face da sua importância 
para nossa auto-suficiência no setor mineral, que lhe 
confere um papel estratégico em nossa economia, 
deveria mirar-se no exemplo de outros países, para 
os quais a defesa de interesses econômicos confm.. 
de-se com a defesa de sua própria autonomia como 
nação • 

Neste sentido, as espeajações em fomo da 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce nos 
permitem um exemplo indiscutível do que estamos 
afimiando. 

A imprensa brasileira tem noticiado que o Ja
pão, Sr. Presidente, está disposto a travar umã ver
dadeira guerra com a Austrália pela posse da Com
panhia Vale do Rio Doce, já que disso pode depen
der sua sobrevivência como país industrializado. As 
tazões; Srs. Senadores, são de 1acmma compreen
são: o Japão recebe da· estalai brasaleira cerca de 
40% dos minérios que consome. Outros 40% são 
adql.iridos junto aos australianos, significando que, 
se estes últimos vencerem a conida pela compra da 
Çompanhia Vale do Rio Doce, nada menos do que 
80% do suprimento das mais importantes matérias
primas· na economia brasileira estarão sob controle 
australiano. ' · 

Para os japon~. comprar a Vale do Rio 
Doce, Caso esta venha a ser privatizada, tomou-se 
uma questão ~ interesse nacional, e como tal estã 
sendo tratada naquele país. A mais importante em
presa jàponesa; a Nippon Steel, de uma influência 
no governo japQI1ês inimaginável no Ocidente, sócia 
da Companhia Vale do Rio Doce em vãrios negó
cios, é quem deverã liderar os interesses japoneses, 
segundo informaÇões de fontes ligadas àquela e~ 
presa 

Adquirir a Vale, para os japoneses, é hoje um 
caso de segurança nacional, visto que o Japão nun
ca superou o trauma do bloqueio de matérias-primas 
imposto pelos anglo-saxões na 11 Guerra Portanto, 
deixar nas mãos da britânica Austrália a chave da 
sua capacidade de produção é tido pelos japoneses 
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::orno inaceitável. Além disso. não se pode deixar de 
mencionar que muito do desenvolvimento industrial 
:tue o Japão alcançou até hoje se deve, em parte, às 
operações mantidas pelos japoneses com a própria 
Vale do Rio Doce, em face da associação mantida 
com a estatal brasileira na maior parte dos proje1Ds 
desta companhia, situação ·eSta que os japoneses 
têm interesse em preservar. 

O sr. Coutinho Jorg&.- V.~ me pennile um 
aparte? 

O SR. ADeMIR ANDRADE - Ouço V.Exª com 
alegria 

O Sr. Coutinho Jorge - Senador Ademir An
drade, V. Ex" hoje analisa de forma clara e precisa a 
problemática relacionada à privatização da Vale do 
Rio Doce. E é urna ironia o que está pntecendo. 
Em primeiro lugar, nós, da Amazônia, nós, do Pará e 
de putros Estados brasileiros, somos contra a priva
tização da Vale do Rio Doce pelo seu papel estraté
gico e pela sua importância dentro do Brasil. E na 
Amazônia, V. Ex" sabe, o papel da Vale é excepcio- . 
nalmente estratégico. Ba detém o domínio, o co
mando dos maiores jazímen!Ds minerais da região e 
comanda os projetas estratégicos mais importantes, 
como é o caso de Carajás, da Albrás, que é o maior 
co!T1ll~ de alumínio e alt.mina da América Latina. 
e a implantação futura do Projeto Cobre-Salobo, 
para dar exemplo de três projetos fundamentais e 
estratégicos. A Vale do Rio Doce fornece uma gran
de quantidade de minerais, sobretudo para o Japão. 
O que se vê é o Governo entendendo que ela não é 
tão importante e tão estratégica para o Brasil. Em 
compensação. os concorrentes, ~mo v:·Exª coloca, 
australianos e japoneses, entendem que a .Vale é 
fundamental para eles. Por um lado, os japoneses 
são dependentes de matéria-prima fornecida pela 
Vale. E V. Ex" colocou que, durante a 11 Guerra MISI
dial, o Japão teve um problema gravíssimo em rela
ção a esse bloqueio. Quem conhece sabe que é um 
país absolutamente pobre em recut'SOS naturais, cte.: 
pendendo totalmente de sua Í11l'Ortação. Por outro 
lado. os australianos são ofertantes de matéria-pri
ma e produtos rnanufaturados derivados de mine
rais, dominam o mercado internacional. Com isso, o 
que vai acontecer? O Japão tem medo de que a 
Vale seja vendida aos australianos porque ele ficará 
altamente dependente de um mercado, de uma na
ção. Os australianos, por sua vez, se comprarem a 
Vale, serão monopolislas do mercado internacional. 
Portanto, um luta pela sobrevivência econômica; ou
tro, pelo comando do monopólio desses produtos 
importantes. I:. uma guerra internacional importante, 

fundamental, a que V. Exª coloca. Isso é uma ironia 
E o Brasn? O Brasil não defende a manutenção, o 
comando da Vale em nível estatal. l.amenlavelmen
te é um equívoco do Governo tentar vender as açõ
es da Vale. Deveríafi'los mantê-la no comando do 
Governo pelo papel estratégico e importante. E 
quem es1á dizendo isso não somos nós, não é o 
Hustre Senador Ademir Andrade, não é o governador 
do Pará, que é contra a privatização. qlie é do PSDB 
também, como eu. Quem está dizendo isso são paí
ses importantes como Japão e Austrália que lutam 
pela fatia que o Brasil quer vender, quer entregar a 
outros países. Acredito que a colocação de V. Ex" é 
oportuna, correta, e nos dá mais forçá para que pos
samos lular contra a privatização da Vale do Rio 
Doce. Ou seja, é o mundo, mercados importantes 
que mostram que a Vale é estratégica, é importante 
para o Brasil e para o mundo. Parabéns pelo seu 
pronunciamento oportuno e necessário. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -Agradeço a V. 
Exª. Senador Coutinho Jorge. Esperamos poder fa-
zer o Governo voltar na sua decisão. 5 

A luta dos japoneses deverá ocorrer Pifnci
palmente com dois grandes grupos do setor ® mi
nérios: a RTZ- .Rio Tinto Zinc, um grupo australia
no controlado por ingleses, e o BHP, de capital ex
clusívamen1e australiano. Informações divulgadas 
pela imprensa brasileira c;lão conta de que altos 
executivos do RTZ andaram pelo Brasil ultima
men1e, iniciando contatos com vislas à formação 
de consórcios para atuar na privatização da Vale do 
Rio Doce. 

Chega a ser vergonhoso, Sr. Presidente, ob
servar dois países com um elevadísSimo nível de 
desenvoMmento econômico-social, como é o caso 
do Japão e da Austráf~a, · em vias de travarem um 
duro enfrentamen1D na defesa de seus interesses in
dustriais e econômicos, enquamo nós, no BraSil, 
abrimos mão exalamente do objetivo perseguido por 
esses dois países, qual seja, a auto-suficiência no 
setor de extração e produção· mineral e ·a consolida
ção c1o nosso desenvolvimento industrial. 

Considero, Sr. Presidente, que este ProgralTia 
Nacional de Desestatização- carece de uma discus
são mais aprofundada nesta Casa. Afinal são os in
teresses e o ,Jatrimônio brasileiro que estão em íogo, 
e nós não podemos, de modo algum, deixar .que 
esse processo de privatizações venha a fragilizar 
nosso País, tanto em nível interno quanto nas .rela-
ções intemacior?clis: · · -: 

É importante resssltar que a Companhia Vale 
do Rio Doce está se tomando a maior produto~a de 
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ouro do Brasil, cujas reservas nas áreas em que de
tém as concessões são ainda desconhecidas ou 
guardadas a sete chaves. 

Em vista disso, encaminho à Mesa um pedido 
de informações dirigidas ao Ministro das Minas e 
Energia no sentido de que seja dado conhecimenlo 
a este Senado Federal dOs estudos feitos pela Vale 
na área do garilt1l0 de Serra Pelada. dando-nos 
conta do que existe de ouro: naquela área, bem 
como a sua produção mensal aluai, suas perspecti
vas até o anos 2000 e o potencial das reservas des
se metal no Estado do Pará 

. Gostaria de deixar devidamente registrados os 
tennos desse,pedido de infonnação, cuja resposta, 
espero, o Ministério encaminhe ao Senado Federal, 
porque interessa inclusive aos garimpeiros de Serra 
Pelada, já que existe uma disputa emre a Vale e os 

· garimpeiros, os quais têm esse direib:l legítimo ga
rantido pela' Constituição. 

As perguntas que faço ao Ministro das Minas e 
Energia, de maneira bem clara, são as seguintes: 
qual o potencial estimado de ouro existente em Ser
ra Pelada, baseado nos estudos atuais feib:ls pela 
Companhia Vale do Rio Doce? Até hoje, ninguém 
consegue ter acesso a essas informações. 

Qual a produção mensal de ouro da COmpa
nhia Vale do Rio Doce no Estado do Pará, nos anos 
de92a95?; 

Quais as perspectivas da COmpanhia Vale do 
Rio Doce em termos de exploração de ouro até o 
ano 2000, ano a ano? 

Qual o potencial de todas as reservas de ouro 
da Companhia Vale do Rio Doce no Estado do Pará, 
que estejam sob concessão e as já ein exploração? 

São essas as perguntas que dirijo ao Ministro 
das Minas e Energia Espero que S. Ex" as responc 
da devidamente. 

Reitero que nós, Senadores desta Casa. 
aguardamos que o Sr. Uder do Governo, Senador 
Elcio Alvares, cumpra com o compromisso assumido 
no dia 15 de dezembro, por ocasião do encerramen
to da sessão legislativa do ano passado, de trazer 
ao plenário do Senado Federal o Sr. Ministro José 
Serra para que S. Ex" nos esclareça o porquê de 
sua determinação em privatizar a Companhia Vale 
do Rio Doce. 

Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex!! tem 
palavra~ nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para 
uma questão de ordem. sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o art. 413 do 
Regimento Interno _sliz: 

"Art. 413. A transgressão a qualquer 
desses princípios . poderá ser denunciada, 
mediante questão de ordem, nos termos do 
disposto no art. 404. 

Parágrafo único. Levantada a questão 
de ordem referida no caput deste artigo, a 
Presidência determinará a apuração imedia
ta da denúncia, verificando os fatos perti
nentes, mediante ainsulta aos registras da 
Casa, notas taquigráficas, fitas magnéticas 
ou outros meios cabíveis. • 

Com base nos arts. 93, 94 e seu §12, arts. 97, 
412 e o que acabo de citar, gostaria que V. Ex" es
clarecesse a seguinte questão: poderia o Presidente 
da superoomissão que analisa o caso Sivam, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, ter decidido cancelar 
a audiência em que seria ouvido o Brigadeiro Ivan 
Frota sem ter consultado a Comissão? 

O art. 412, que trata dos princípios gerais do 
processo legislativo, diz que: 

• Art. 412. A legitimidade na elaboração 
da norma legal é assegurada pela observân
cia rigorosa daS • disposições regimentais, 
mediante os seguintes principies básicos: 

I - a participação; plena e igualitária 
dos Senadores em todas as atividades legis
lativas, respeitados os limites regimentais; 

VI - decisão dos 'casos omissos de 
acordo com a analogia e~ princípios gerais 
de Direito; 

VII- preservação dos direitos das mi
norias; 

IX - decisão colegi!ida. ressalvadas as 
competências específi~ estabelecidas 
neste Regimento; 

X - impossibilidade de lomada de deci
sões sem a observância do quorum regi-
mental estabelecido; · 

XI - pauta de decisões feita com ante
cedência lal que possibilite a todos os Sena
dores seu devido conhecimento; 

XIII- possibilidade de ampla negocia
ção política somente por meio de procedi
mentos regimentais previstos. • 

Citei acima alguns princípios relevantes para a 
questão de ordem que formulo. · · 
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Os arls. 93 a 94 falam da quaslão das audiên
cias pCtJncas. 

• Art. 93. A atX!iênc:Fct pCblica será reali
zada pela comissão para: 

I - instruir matéria sob sua apreciação; 
11 - tratar de assun1D da interessa pú

blico relevante. · 
§ 1 o. A audiência pública poderá ser 

realizada por solicitação de entidade da so
ciedade civil. 

§ 2.2 A audiência prevista para o dis
posto no inciso I poderá ser dispensada por 
deliberação da comissão. • 

Quer dizer, quem delibera wna audiência pre
vista para o disposto no inciso I, instrui matéria sob 
sua apreciação, é a comissão. A CO't!issão é o presi
dente ou é a comissão? 

0 art. 94, § 1º-, ÕIZ O seguinta: 

• Art. 94. Os depoimentos serão presla
dos por escrito e de forma conclusiva 

§ 1º- Na hipó!ese de haver defensores 
e opositores, relalivamenta à matérb objelo 
de exame, a comissão procacferá da forma 
que possibilite a au:iência de todas as par
tes interessadas. • . 

o art. 97 diz: 

"Art. 97. Às· comissÕes ~entas 
co~T1J9te estudar e emitir parecer sobre os 
assunlos submetidos ao seu exame. • · 

Sr. Presidente, pelo que aqui observo, somenta 
a comissão poderia deliberar sobre oi.Nir ou não a 
audiência do Brigadeiro Ivan Frota. Talvez tosse alé 
possível que o Presidenta da comissão, · Senader 
Antonio Carlos Magalhães; naqJela manhã, tivesse 
o apoio da maioria da -comissão, mas a comissão 
não foi ouvida Para que em situaçi5es futuras tenha
mos um procedimento claro sobre isso é que consul
to a Mesa nesta questão de ordem.·'· 

Da forma correlata,-&. Presi<:Mile, havia parla
mentares no Congresso Nacional interessados em 
ouvir o Brigadeiro Ivan Frota, ainda'que para diS.:or
dar dele. Eu, por ex~o. já registrei aqui que não 
poderia, de forma alguma, concorifar com o Briga
deiro Ivan Frota quando ÕJSSe qUEi as Forças Arina
das ou militares poderiam agir com um golpe militar, 
caso houvesse uma decisão não satisfatória relativa
mente ao proje1o Sívam por parte do Executivo e do 
Congresso Nacional. E aqui aproveilo para reiterar 
que a melhor forma de defender áS instituições de
mocráticas é o uso dos instrumemos democráticos. 

E nada melhor do que o instrumen1o da palavra para 
se defender a democracia 

Diante da assertiva do Brigadeiro Ivan Frota de 
que algum Senador poderia estar agindo com o in
tuito de reoeber bénesses para votar de uma forma 
ou de outra no que diz respeito ao projelo Sivam, o 
melhor que poderfamos ter feilo para esclarecer isso 
seria ouvi-lo naquela comissão. 

Sei que há Senadores que prefeririam nem ou
vir falar isso, pois já se consideram, de antemão, 
ofendidos. Eu, entretan1o, preferiria esclarecer este 
assun1o em prott.Jdidade. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o Deputado Ivan 
Valenta do Partido dos Trabalhadores requereu à 
Comissão de Representação do Congresso Nacio
nal durante o recesso que pudesse ser ouvido o Bri
gadeiro Ivan Frota. Tendo o mesmo indagado à Se
cretaria da Mesa a respeito de seu requerimento, uma 
vez que amanhã haverá uma reooião da Comissà:l de 
Represenlação às 11 h, foi-lhe esclarecido que tal re
querirnenlO ainda não havia sido ptjlficado. 

· · ·sr: Presidente, ãrante de tal falo, solicito que 
essa requerimento seja plblicado - não ijã nada 
que impeça sua publicação, vez que ele foi !mtregue 
na semana pa ada -, para que possa set-devida
ménfe. examinado na sessão de amanhã. 

· Essa segunda parte do meu pronunciamen1o é 
um apelo que faço à Mesa 

. A primeira parte é de esclarecimento sobre o 
episódio que aconteceu na semana passada para 
que saibamos como agir no futuro: pode o presiden
ta de qualquer comissão permanente ou de CPI, 
uma vez aprovado o nome de uma pessoa para 
prestar depoimento, simplesmente decidir, sem con
s!Ata à comissão, que aquela testemunha deixará de 
ser ouvida? 

Gostaria de esclarecer, Sr. -Presidente, esse 
aspec1o porque, se assim for, estaremos diante de 
algo grave. Afinal de contas é necessário garantir o 
direito da palavra à minoria, que poderá trazer um 
esclarecimen1o importante. 

Então, Sr; Presidente. devemos ter procedi
mentos corretos à luz da devida interpretação, e 
~ mim está claro que é a Comissão que deve de
cidir isso. 

Há alguns Srs. Senadores que saberiJ, com 
perfeição, o Regimen1o, são verdadeiros enciclope
distas do Regimento; mas há outros que não têm 
tanta experiência e, no seu impulso de ação, até de
fendendo a Instituição, decidem em nome de todos. 
O eorre1o seria decidir com base na consulta e pela 
regra democrática da Instituição. É por essa razão 
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que peço esse esclarecimento, que é imPortante não 
apenas para esse episódio, mas para qualquer outro 
no futuro. 

Citarei um exemplo do passado. Vamos s~ 
que o motorista Eriber1o França fosse convocado 
para dar um depoimento na CPI sobre o caso Paulo 
César Farias e, após a süa chegada à Comissão, o 
Presidente decidisse que ele não mais deporia e en-
cerrasse a sessão. :. 

Imagine, Sr. Presidente, se pudéssemos sem
pre aceitar tal procedimento. t essa a razão da con
sulta. V. ExJ!. há de perceber que esse questiona
mento envolve não apenas o aspecto do ocorrid.o na . 
semana passada, mas procedimentos futuros •. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Apesar de 
a Mesa estar preparada para dar a informação solici
tada pelo Senador Eduardo Suplicy. antes porém, 
concede a palavla ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( AM. Para con
traditar. Sem revisão do orador.) - Presidenle, sr-se 
Srs. Senadores. quero desdobrar a manifestação do 
eminente Senador Eduardo Suplicy e ficar na primei
ra parte. 

A ~ação de S. ExJ!. é que, em lendo havi
do uma decisão do Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores, suspendendo a sessão, abrupta
mente ou não, isso não poderia 1er acontecido por
que havia uma convocação por parle da Comissão. 
Essa é a premissa. 

Sr. Presidente, a Presidência da Comissão de 
Relações Exteriores decidiu e, naquele instante da 
decisão, cabia levantar uma questãO de ordem. A 
partir do momento em que essa questão de ordem 
fosse decidida, se porventura indeferida pelo Presi
denle da Comissão de Relações. caberia recurso 
para o Plenário. Estou apoiado no art 405 do Regi
mento Interno. 

Ora, é evidente que essa questão de oidem do 
Senador Eduardo Suplicy es1á formuada a destam
po. No meu en1ender, não hã mais como V. ex-. aco
lhê-la sequer para traçar um runio à Presidência da 
Comissão de Relações Exteriores no sentida de re
verter a posição. Quando muito, o que V. ExJ!. poderá 
acolher é uma decisão do Plenário para futuros 
acontecimentos dessa ordem. Ainda assim, Sr. Pre
sidente, penso que nesle episódio o assunto está 
superado e a Mesa não tem mais como revertê-lo. 

É a contradita, a contragosto, sem entrar no 
mérito; a contragosto, Sr. Presidente, porque hoje vi 
tantas formas de fulminar o Regimento nesta Casa 

que estou ~ que não continue a sessão 
até o final assim. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senador 
Bernardo Cabral reforça exatamen1e o que a Mesa 
ia esclarecer ao sênador Eduardo Suplicy. A Mesa 
agradece a cultura jurídica do Senador Bernardo Ga
bral. 

O art 404 do Regimento Interno diz o seguinte: 

"Arl 404. A questão· de ordem deve 
ser Õbjetiva, indicar o dispositivo regimental 
em que se baseia, referir-se a caso concreto 
relacionado com a matéria tratada na oca
sião, não pódendo versar tese de nàtureza 
doutrinária ou especulativa". 

O arL 89 do Regimento diz: 

• Arl 89. Ao Presidenle compele: 

e) resolver as questões de ordem" 

Qualquer questão de ordem levantada por um 
dos Srs. Senadores membros de qualquer comis- ~ 
são, como matéria de economia interna da própria 
comissão, deverá ser dirimida pelo Presidenle da 
comissão, o qual tomará as medidas cabíveis. 

Portanto, no caso, é totalmenle extemporânea 
a questão de ordem do Senador Eduardo Suplicy, a 
qual deveria ter sido levantada na comissão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
permita-me prestar um esclarecimento. Tentei fazê
lo, mas o Presidente encerrou a reunião no ato. Des
de então aguardo a próxima reunião da Comissão. 
Aqui faço um apelo ao Presidente Antonio Carlos 
Magalhães para que convoque a Supercomissão 
que engloba as Comissões de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos, de Rs
cafiZação e Controle para que possamos dar anda
mento aos trabalhos porque gostaria que diversos 
lemas estivessem ali sendo debatidos. Jã fiz esle 
apelo pessoalmente e o reitero aqui da tribuna. Pre
cisamos continuar debaterido os aspectos do Projeto 
Sivam. 

Transmiti ao Si!nador Antonio Carlos Magalhã
es e aos membros da Comissão que membros da 
SBPC, como Luís Carlos Miranda, Marco Antônio · 
Raupp, Luís Pinguefi Rosa, além de Hectar Luís 
5aint Pierre, este último jã aprovado para depor, 
gostariam de prestar esclarecimentos à Comissão. 
(Verbalmente, Hectar Luís e os demais estarão dis
postos a vir dia 25.) Deixo registrado o apelo. 

Sr. Presidente, se V. Exª me permite lembrar, 
aillda falta um esclarecimento sobre a questão da 
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ptblicação do requenmento do Deputado Ivan va
lente. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -A Mesa jâ 
determinou à assessoria que seja encaminhamenlo 
à Presidência o referido requerimenfo de V. Ex& 

O SR. EDUARDO SUPLICY !... Sr. Presidente, 
desejo que seja plillicado o requerimentO do Depu
tado Ivan Valente. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Perfeita
mente. 

Concedo a palavra ao Senador José. Rober1D 
Arruda (Pausa) 

Concedo a pala~~~a ao Senador lúcio Alcântara 
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o segt.inte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Senhores Senadores. o fale
cimenlo e o sepuHamenlo do Presidente François 

· Mittenand trouxeram à baila a ãJSCUSSão de alguns 
temas que' não deixam de in1ereSsar a nós brasilei
ros. O Presidente Mittenand foi um homem mt.ito 
preocupado com a construção da sua imagem ao 
iongo dos anos. Mililou na vida pCillica francesa. 
tendo disputado muilas eleições e exercido o cargo 
de Presidente da França eiTl dois mandatos sucessi
vos. Nos ütimos anos de sua vida, preocupou-se em 
tornar pCillicos cer!os detalhes da sua vida política e 
até da sua vida particular. · · 

J: importante aproveitarmos essa experiência 
da França para meditarmos sobre algm1as situaçõ
es com as quais já nos· deparamos no Brasil e que 
temos resolvido de maneira insuficiente. Em primeiro 
lugar, por mais bnlhante que seja o político, por mais 
profícua $1LJe tenha sido a s~,~a alividade, mt.itO da 
sua <;elebridade decorre da maneira como morre. 
Mittenand poderia ter ficado condenacio a uma rnor- . 
te prosaica, com um câncer de próslata, mas.sle de
terminou seus funerais, dispôs sobre a maneira 
como gos1aria de ser sepul1ado e, inclusive, 1omou 
pública a existência de uma segunda farllllia - uma 
amante e uma filha, decorrente dessa fJQação. 

Ulysses Gt.imarães, por exemplo, foi um gran
de político. Teve uma trajetória brilhante, mas carla
mente a maneira corno morreu contnbuiu para au
mentar o mito em fomo de seu personagem. O mes
mo aconteceu com o Presidente Getüio Vargas. 
Quer dizer, mortes trágicas, mortes abruptas de al
guma maneira coroam o encerramento da existência 
de muitas personalidades p(blicas. 

Pois bem, em relação ao Presidente Mitter
rand, hã dois assun1Ds sobre os quais, de alguma 
maneira, podemos refletir para ajudar no desenvolvi
mento do País e nos alertar para alguns problemas. 

Primeiro, um ex-médico do Presidente Mitterrand, 
Dr. Gl.iller, acaba de pub&car um livro, na França, 
cuja apreensão foi determinada pela Justiça. em que 
cfiZ .que o f>reside.!:tle tinha um câncer de próstata 
desde 1982, salvo engano. Nao obstante, os méd
cos· franceses, inclusive o próprio Dr. GIJ:ller, não 
cansaram de oferecer periodicamente relatórios mé
cfiCOS afirmando a higidez do Presidente François 
Mitterrand. 

Nós, polfticos, em geral, não inlilrrnamos ao 
p(blico questões nelalivas à nossa· saúde. Hã uma 
idéia de que se o p(bfJCO tomar conhecimento de 
que algum político tem uma deficiência física, sofre 
algum tipo de doença. ele será execrado. Não pode
rá mais disputar eleição, não será eleiiD, será consi
derado incapacitado para o exercício de determina
das funções. Isso fez com que, no passado, perdês
semos algumas ftuslres personalidades. T a1vez o 
iuslre Senador PetrOnio Portella ainda estivesse en
tre n6s se tivesse sido mais CUidadoso com sua saú
de e não se preocupasse em ocultar a doença que o 
acometera, tratando-a de maneira precária P!'CI que 
o p(blico dela não !ornasse conheci~ Assim 
tenninou, infelizmente, falecendo. ~ 

O próprio ex-Presidente T <Íncredo Neviil- cila
do hoje n:Utas vezes, ao longo dos debates trava
tios no plenário - também se preocupou mt.ilo em 
orutar a sua doença e Jalvez. por isso mesmo, ~ 
nha sido vitima de uma série de erros ou de omissõ
~que culminaram com a sua morte, com o seu trá
gico desaparecimeniO. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
recentemente, fez um check up. Submeteu-se a 
uma série de exames, cl!os resultados, divulga
dos pela imprensa, atestaram a higidez do Presi
dente da República. É preciso que n6s percamos 
essa cerimOnia e deixemos de lado essa preoc~ 
pação - falo nos homens públicos de maneira ge
ral - em ocultar certos problemas de saúde por
que, muilas vezes, isso vem em prejuízo do País, 
em prejuízo do povo. 

Agora, o ex-médico do Presidente M'rtterrand 
diz que ele não estava em condições de governar. 
Outros médicos que o assistiram afirmam o contrá
rio: ele eslava em condições de exercer plenamente 
a chefia do pais. Há muita contradição. Diz-se. por 
exemplo, que o Presidente RooseveH negociou mal 
em Yalla, porque não eslava bem de saúde; conse
qüentemente, o Acordo de Yalta foi desfavorável ao 
Ocidente. 

O Sr. Bernardo cabra! - V. E# perrnitEHTte 
um aparte? 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Faço questão de 
ouvir V. Ex", Senador Bem ardo Cabral. 

O Sr. Bernardo C3bral - V. Ex" referiu-se exa
tamente ao que eu ia dizer: no último período, o Pre
sidente Franklin Delano Roosevelt governou em ca
deira de rodas. A História tem sempre dois lados. No 
caso do Presidente FrançOis Mitterrand, outro espe
cialista brasileiro, que diz tê-lo visitado nos últimos 
instantes de sua vida, disse q~e estava em plena 
higidez mental. O qÍJe há no mundo inteiro, eminente 
Senador Lúcio Alcànlara, é uma prevenção contra 
os homens plblicos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Realmente há 
preconceito sobre os homens públicos. 

O Sr. Bernardo C3bral - Exalo. Tudo aqlilo 
que é feito por alguém do povo é pennitido, mas ao 
ho!l)em público sequer se penn~e qOe ele vá fazer 
Uma. opera~o no lncor. Veja V. Exª o realce que se 
deu ao fco.to de o Senador Antonio Carlos Magalhães 
ter-se submetido a uma cirurgia no lncor. No entan
to, S. Ex~ goza de plena saúde e participa alivamen
te das nossas alividades. Isso comprova que é uma 
pena as pessoas não assurmrem sua respOnsabiTI
dade de, estando doente, declarar isso e se subme
ter ao tratamento específico. Louvo V. Ex" por estar 
abordando uma matéria sobre a qual há tanto pre
conceito em nosso País. Meus parabéns. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -O Dr. José Ed
son Pontes foi meu contemporâneo na Faculdade de 

· Meó!Cina. Hoje, é um dos mais brilhantes urologislas 
dos Estados Unidos; onde reside e trabalha. t cate
drático da Univeisidade de Detroit Ele ãiirma cate
goricamente que, em junho do ano p;lSSado, esteve 
cóm o ·Presidente e surpreendeu-se COm a sua vitali
dade. 

O Presidente Milterrand submeteu-se aos pri
meiros exames, segundo li nos jornais, sob nome 
falso, para que não se descobrisse que ele estava 
fazendo determinados exames, talvez porque, para 
o seu segundo período, se dissesse que era porta
dor de um câncer de próstata, ainda que em condi
ções boas de saúde, não tivess~ sequer Sido eleito. 

V. Exª deu o exemplo do Senador Antonio Car
los. Penso que no lncor ele revigorou as suas ener
gias, porque é dos que mais participam dos debates 
e das maiores polêmicas; é dos que mais se emo
cionam; é dos que mais exer~m. inclusive, o gosto 
pelo debate. t um homem que está em plena condi
ções de exe~ esse mandato, com grande com
petência e entusiasmo. 

Há outro aspecto a que queria referir-me: a 
questão de decisões judiciais que suspendem a pu-

blicação de livros. No Brasil, há alguns casos, como, 
por exemplo, a biografia do Garrincha - A Estrela 
Solilária. Uma decisão da Justiça, atendendo a uma 
representação das filhas do Garrincha, detenninou a 
suspensão da circulâção desse fMO. Há uma série 
de outras publicações que também estão recebendo 
o mesmo tratamento por parte da Justiça. Talvez o 
Senador Bernardo Cabral, nosso jurista, possa tra
zer alguma contribuição. Será censura? Quais são 
os limites do púbftco e do privado? 

Trata-se de uma questão que suscita um deba
te permanente, sobretudo quando envolve políticos, 
homens pilllicos. Ninguém tem o direito de privar 
a sociedade de tomar conhecimento de qualquer 
fato que lhe seja útil. A tendência a suspender a pu
blicação dessas obras precisa ser examinada com 
cuidado. 

t claro que há muitos que (!Uerem vender seus 
6vros à custa ~de infonnações, muitas vezes incorre
tas, com interesses puramente particulares. Isso 
precisa ser levado na devida conta. Mas é importan
te o fato como o Presidente Mitterrand dispôs sobre 
seus funerais, a maneira como tomou pública a exis
tência de uma segunda famõa, o modo como disPôs 
sobre suas vontades finais. É importante todo o de
bale que está acontecendo na França sobre a publi
cação desse livro que envolve questão de segredo 
médico, questão de ética médica O autor do livro foi 
médico do Presidente dà França. Qual é o direito 
que ele tem? Quais são seus.lim~es em relação ao 
falo de ter sido seu médico durante longo tempo e 
agora publicar um livro para dizer que já em 1982, 
quando foram pl.blicados vários boletins dando con
ta de urna saúde completa, o Presidente Mitterrand 
tinha um câncer de próstata? 

O SR. JEFFERSON PERES - Uma questão de 
ética médica. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Exatamente. 
Uma questão de ética médica está envolvida. E isso -
não é novidade na França. O Presidente PorJl)idou 
exerceu grande parte do seu mandato sofrendo de 
urna doença grave crõnica, um mieloma múltiplo, 
que o tomou pralicamente impotente para governar 
o pais. No entanto, ele esteve lá até à morte, muitas 
vezes, inclusive, deformado, em função dos medica
mentos que tomava, e se movimentando com dificul
dade. Há até um livro chamado "Esses doentes que 
nos governam", de çujo autor não me recordo. A so
ciedade, na maioria das vezes, não conhece real- ~ 
mente a verdadeira situação de quem governa o 
pais, quais suas limitações. qual sua condição para 
exercitar plenamente a função que assumiu. Cada 
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vez mais isso vai ensejar um debate que interessa a 
toda a sociedade e c:ada vez mais essas questões 
terão que ser do conhecimento p(jllico, até para evi
tar o boaiD e a circulação de informações que não 
correspondem à realidade. 

Temos que extrair algumas r1Çi5es desse episó
dio e meditar tm pouco sobre as decisões judiciais 
que impedem a plblicação desses livros, se isso 
não seria uma forma de censura, a fim de que a so
ciedade não se veja privada de informações corre
tas, oportunas e fundadas na realidade. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Afci1n
tara, o Sr. Levy Dias, 31! Secretário, deixa a 
cadeira da presidéncia. que é ocupada pelo 
Sr. Ney Suassuna. Suplente de Secretário. 

A SRA. EMIUA FERNANDES :, Sr. Presidente, 
. peço a palavra para tma comunicação inadiãvel. 

O SR • .PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. S. 
Exll dispõe de cinco minutos.. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gosta
ria de me congratular com o Dr. Barbosa lima Sobri
nho, pelo transcurso do seu aniversário, ocorrido on
tem, dia 22 de janeiro. 

Barbosa Uma Sobrinho, advogado, ex-Deputa
do Federal, ex-Governador de Pernambuco, escritor, 
historiador e, acima de tudo, jornalista, cofT1lle!ou 
ontem 99 anos. 

Com grande atuação na Presidência da Asso
ciação Brasileira de Imprensa, Barbosa Uma sedes
tacou, durante toda sua vida, na defesa da democra
cia, da liberdade de imprensa e do esclarecimento 
dos brasileiros. Um dos homens p(jllicos deste Pais 
mais respeitados, assinou, como cidadão, o pedido 
de impeachment do Presidente Fernando Collor de 
Mello, dando um exemplo de consciência pública, cí
vica e moral. 

Rei aos seus ideais, fez do nacionalismo, da 
defesa dos interesses nacionais, a razão de sua 
vida, mesmo nos momentos mais difíceis do País, 
sendo atualmente um dos mais duros criticos das 
teorias neoliberais. 

A ele, as nossas congra!Uações. Como afirma 
Oscar Niemeyer, ver Barbosa lima Sobrinho chegar 
a essa idade, com esse dinamismo, é uma fonte de 
otimismo para todos nós. Temos de reconhecer que 
é um privilégio, quando lhe falta apenas um ano 
para completar um século de existência, e agradecer 
a Deus pelas bênçãos que lhe concedeu durante 
toda sua vida. Nossos cumprimentos a Barbosa 

Uma Sobrinho e a sua fam1ia, em especial a sua es
posa, ()! Maria José. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasstA18) - Conce
do a palavra ao próximo orador inscrito, Senador 
Eduardo Suplicy. • 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT-8P. Pro!U!
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, 5J'!s e Srs. Senadores, inicialmente 
desejaria também ~mentar o Dr. Barbosa Uma 
Sobrinho pelos seus 99 anos e pela lucidez com que 
está chamando a atenção particularmente do Sena
do Federal sobre a decisão que iremos tomar relati
vamente ao ProjelD Sivam. O jornalista,- Presidente 
da ABI, Barbosa Uma Sobrinho sugere ao Senado 
Federai que examine as recomendações da Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre o 
Proje1o Sivam. Se o próprio Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, por oc:asião do seu pronuncia
mento, enalteceu as obsefvações de Barbosa Uma 
Sobrinho de que o capital se faz em casa, seria im
portante que o Senado desse mais atenção à reco
mendação de Barbosa Uma Sobrinho sobre ~ Proje-
to Sivam. Í 

O Sr. Pedro Simon - V. Exll me ~ite um 
aparte, nobre Senador Eduardo ~icy? · ··· 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador Eduardo 
S~6cy, permita-me v. Exll que õtambém felicite a 
ilustre Senadora do meu Estado pela feliz oporb.ri
dade de prestar uma homenagem a essa figura ex
traordinãria que é Barbosa Uma 'Sobrinho. Com a 
permissão de V. Exª, quero ãiZllr :que o Plenário do 
Senado aprovou um requerimento de minha autoria 
para realização de urna homenagem e a entrega da 
Ordem do Mérito do Congresso Nacional a Barbosa 
Uma Sobrinho. Para essa h~em, seriam con
vidadas todas as grandes ~es, todos os se
tores representativos do BrasH, porque, como expus 
no meu requerimento, Barbosa Uma Sobrinho é a 
representação do que tem de melhor, do que tem de 
puro na sociedade, na gente brásileira. Tristão de 
A!hayde e outros brasileiros importantes quase che-

- garam aos cem anos. Mas parece que o nosso Bar
bosa é que completará um século de vida E propo
nho que antecipemos nossa l'iomenagem àquele 
que é o represe.ltante maior da dignidade, da corre
ção, da seriedade. Com 99 anos, redigir artigos, par
ticipar de palestras, de discussões, estar presente 
em tudo o que acontece no País, realmente não há 
como deixar de reconhecer que Barbosa lima Sobri
nho é a grande figura do momento em nosso PaíS- É 
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a grande figura des1e final de sécUo. O grande 
exemplo de brasilidade é Barbosa Uma Sobrinho. 

Meus cumprimen1os à querida Senadora, a V. 
ex;< e à Casa por homenagearmos aquele que é o 
maior homem público, o maior cidadão brasileiro que 
existe em nossos meios neste final de século. 

O SR. EDUARDO SUPI.ICY -Agradeço ao Se
nador Pedro Simon por sua homenagem ao Jornalis-
ta Barbosa Uma Sobrinbo. : 

Sr. Presidente, Sr-'6 e Srs. Senadores, é preci
so que se coloque bem a questão relativa à gravida
de da evolução do desemprego no País. 

Por ocasião da sua entrevista na semana. pas
sada, o Presidente pediu que não se confundisse 
alhos com bugalhos. Vou repetir o que disse o Presi
dente para, em seguida, colocar rom precisão os 
dados sobre desemprego no País, -inclusive os es

. clarecimentos que o Dieese e a Fundação Seade 
estão divulgando. 

Disse o Presidente, procurando minimizar o as
sun1D do desempnego, da sua gravidade: 

"No mundo hoje, por razões diferentes 
às vezes de um país para com outro, ainda 
assim apesar de resultados esparsos, que 
deveriam ser pubficados com mais Clidado, 
porque pegam um momen1D, uma semana, 
um mês, às vezes, um ramo industrial, que 
ficam mostrando sempre que há desempre
go e mostrando multas vezes sem mostrar 
por outro lado a criação de novos postos de 
trabalho, apesar dessas pubficaçõeS às ve
zes sensacionalistas, que está crescendo 
mui1D o desemprego, os d?dos do IBGE, 
que é o disponível e o mesmo vale para os 
dados do Dieese sobre a Grande São Paulo, 
mostram que o ano de 1995 foi o de menor 
crescimen1D da taxa de desemprego dispo
nível nos últimos anos. Os Dados estão aí 
também à disposição dos senhores. 

E quando se compara a evolução do 
emprego no Brasil e a taxa de desemprego 
com a taxa de desemprego noutros países, 
países jã desenvolvidos, vai se ver que a 
nossa se situa entre as mais baixas que 
existem hoje. Isso não quer cf.zer que o Go
verno não esteja preocupado com a questão 
do desemprego. Eu voltarei ao terna, mas 
isso quer dizer que é preciso ter cuidado na 
análise para que não se confundam alhos 
com bugalhos e que a politica do Governo 
não pode ser uma política que não preste 
atenção às especificidades do processo que 
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está ocorrendo. Cresce o se1Dr de serviços, 
cresceu também o setor rural, decresceu a 
oferta de emprego em certos setores indus
triais, na média a taxa não cresceu, entre
tan1D. quem se desempregou num semr não 
necessariamente se reemprega no outro. Daí 
que o GOverno tenha sim de se ~ 
com o desemprego, porque ele existe para 
certos se1Dres, para certas camadas, e daí 
também que o GOverno deva se preocupar 
não apenas com a geração de novos empre
gos, mas com o retreinamento daqueles que 
vão para uma situação de desemprego. • 

Ora, Sr. Presidente, o Presidente não está le
vando em conta que os dados da Fundação Seade e 
Dieese mmam por base metodologia diferente da
quela observada nos países desenvolvidos. Be 
comparou coisas diferentes. Deveria estar lembran
do o Presidente palavras, por exemplo, como as de 
Martin Luther King, que diz que na nossa sociedade 
é um assassinam psicológico tirar o emprego de 
uma pessoa. No essencial, ~e dizendo que· 
essa pessoa não tem o direito de existir. 

'" extremamente grave a situação e a evolução 
do emprego em nosso País. São impressionantes os 
dados apresentedos pelo Dieese, Sr. Presidente, em 
que pese à economia brasileira ter Crescido: 

"Haja vista· que, de 1993 até o ano 
passado, o PIB absoluto cresceu cerca de 
15% e a taxa de desemprego tol:af na Gran
de São Paulo declinou apenas de 15,2%, 
em 1992, para 13,2%, ·em 1995. filas demais 
regiões metropolitanas pesquisadas (Porto 
Alegre, Curibba), além do Distrito Federal, 
as taxas de desemprego confirmam a mes
ma tendência • 

'" preciso também assinalar as diferenças entre 
o Dieese e a Funâação Seade: 

"IBGE: considera como desemprego 
aber1D apenas as pessoas que, nos últimos 
sete (07) dias, procuraram ocupação. • 

Isso está colocado numa de suas indicaç:ões 
de desemprego, a mais divulgada 

•se uma pessoa exerceu alguma ativi
dade, mesmo que apenas por uma hora na 
semana, não é considerada desempregada 
e sim ocupada 

As pessoas que trabalharam quinze 
(15) horas na semana, sem nenhum salário 
ou remuneração, como damas beneficentes, 
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por exemplo, também são consideradas 
CJCt4)lldas. Isso faz com que a taxa do IBGE, 
ao longo de 1995, tenha oscilado entre 4% e 
5%, nUto baixa, face ao que o Brasil vem 
apresenlando, e distanciada do resto do 
mundo, pois sutldimensiona o desemprego 
e s~rdimensiona a ocupação. • 

O Presidente Femapdo Henrique não levou es-
ses dados em consideraÇão. · · 

"Também ci período de procura de sete 
(07) dias é pequeno, conbibuindo para a 
queda da taxa de desemprego. Muitos paí
ses utilizam período de trinta (30) dias e, às 
vezes, até períodos superiores. • · · 

O IBGE também o faz, indicando taxa maiores, 
mas nem sempre di\IUgadas com a mesma força 

• "0 Dieese e Seade captam infonna
ções que permitem calcuar quaiquer taxa, 
podendo, inclusive, reproduzir a própria 
taxa do IBGE. Porém, em funçllo da gran
de diversidade do mercado de trabalho (ao 
contrário dos países adiantados onde as 
fonnas de inserçllo no mercado de traba
lho são muito definidas) considera mais 
apropriado calcular o desemprego segun
do três (03) situações presentes no merca
do de trabalho: 

desemprego aberto: pessoas que de 
forma efetiva procuraram trabalho nos üti
mos binta (30) dias, sem exercer nenhuma 
atividade remmerada; em dezerrbro de 
1995 apresentou uma 'taxa de 8,7% de de
semprego; 

desemprego oculto pelo trabalho 
precário: pessoas que procuraram efetiva
mente trabalho nos ütimos trinta (30) dias e 
que, premidos pela necessidade de sobrevi
vência, realizam bicos irregulares, descontí
nuos e sem previsão de continuidade. Ape
sar de apresentarem alguma atividade, sua 
forma dominante de inserção é estar desem
pregado. Esta categoria é socialmente mtito 
importante para o movimen!D sindical, pois é 
forte a presença de chefes de fam1ia e ten
de a ser mais .elevada se a alta do desem
prego estiver conjugada à crise de longa du
ração. Perderá ênfase em fase de cresci
mento sustentado do emprego. Diferentes 
estudos eslatisticos mostram que este con
tingente de desempregados está diretamen
te relacionado ao desemprego aberto, com 

comportamento inverso ao apresentado pela 
oc!..pé~Ção; em dezembro de 1995, apresen
tou uma taxa de 3,3%; 

deseR'Ipregado desalentado: inl:iivi
duo que após procura efetiva por emprego 
se desestimula e deixa de prócurar trabalho 
pois sabe que não vai encontrá-lo; em de
zembro último, foi de 1 ,2%. 

A soma destas três taxas denomina-se 
desemprego total, que totalizou, em dezem
bro de 1995, 13,2% 

A evolução dos mercados do trabalho 
dos países europeus e Estados Unidos, a 
partir dos anos 80, e principalmente nos 
anos 90, vem mostrando que a flexibifização 
das reiações de trabalho e o desemprego 
exigem conceitos e pesquisas mais abran
gentes, pois as metodologias que foram de
senvolvidas no passado cada vez mais se 
afastam da rearldade do trabalhador. Neste 
sentido, técnicos franceses e especiariSias 
de outros países apon!am para njldanças 
no sistema de captação do desafuprego, 
que vão no sentido do que o Diees@ e Sea-
de realizam desde 1985. · 

O desemprego do chefe de família é 
um importante indicador social. Enquanto 
na segunda metade dos anos 80, quatro 
(04) em cada cem (1 00) chefes estavam 
desempregados, em 1995 essa relação é 
de sete (7) chefes desempregados para 
cada cem (1 00). Ou seja, um aumento de 
75%. A taxa de participação (ocupados e 
desempregados voltados para o mercado 
de trabalho) elos chefes não variou ao lon
go desses 10 anos. Contudo, houve uma 
expresSiva mudança entre cônjuges e fi
lhos. Enquanto a taxa de participaçâo dos 
primeiros cresceu 27%, a dos fillos decli
nou 9% no mesmo período, apontando mu
danças significativas na estratégia de sobre
vivência familiar. Outro dado que revela nova 
característica do desemprego é o aumento 
na proporção de pessoas com escolaridade 
mais alta. Enquanlo que em 1985, as pes
soas desempregadas com mais de 8 anos 
de escolaridade representavam 30% do total 
dos desempregados, em 1995 passaram a 
representar 43%. 

Hoje, a precarização no mercado de 
trabalho - através da queda do emprego in
dustrial, aumenlo de assalariados sem car-
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teira de trabalho assinada e crescimento dos 
autônomos - eslâ tão acentuada que torna
se impossível entender o desemprego sem 
observar esses aspec!Ds. 

No que diz respeito ab erll)I"BQO indus
trial e de seMços, corhparativamente a 
1985, o ano pasSado encenou com uma 
queda de cerca de 5% no nível de emprego 
da indústria. Ou seja, S'e em 1985 tinha-se 
Cllfll (1 OO) trabalhadores ~ na In
dústria, decorridos 1 o anos tem-se apenas 
noventa e cinco (95). Em compensação, o 
Setor de Serviços cresceu 53% e o comér
cio 63%. Por isso, a Indústria, que repre
sentava 33% da mão-de-obra ocupada da 
região, passa a responder por · apenas 
25%. Essa mudança intessatorial de mão
de-obra resUtante de simultaneidade de 
causas, destacando-se, entre outras, a 
própria evolução do País, adensando as 
ocupações de caráter mais urbano, predo
minantemente no setor de serviços, as vá, 
rias crises conjunturais de emprego e os 
avanços tecnológicos. 

Há uma transferência de mão-de-obra 
particularmente preocupante neste momento 
em função das caracterlslicas_ do mereado 
de trabalho e da velocidade desse processo. 
Basta observar que o nível de assalariamen
to de trabalhadores com carteira assinada 
atinge 90% no Setor industrial, enquan1o que 
para o comércio e serviços, não ultrapassa 
60%. Além desses, outros indicadores, 
como por exemplo, o nível salarial, demons
train que um novo posto de trabalho urbano 
nos setores não industriais não equivale 
qualitativamente ao posto de trabalhõ elimi
nado na iOdúslria. 

Em dezerrilro de 95, de cada 1 00 tra
balhadores do seiDr privado na grande São 
Paulo, 80 possuíam carteira assinada e 20 
não a possuíam. Em 85, essa relação era de 
86 e 14, respectivament&. O crescimento 
dos trabalhaclores sem carteira ganha ênfa
se nos anos em que se verifica uma peque
na queda no desemprego. Os autõnomos 
por outro lado, crescem proporcionalmente 
mais, quando o desemprego encontra-se em 
elevação." 

' ._...\ __ '_ ·. 

Assim, Sr. Presidente, setia4(nportante que o 
Presidente da República tivesse maior cuidado na 
anãlise sobre os dados de desemprego ~ ~campa-

ração que faz com respeito aos demais países do 
mundo. 

Será importante que o Senado Federal, o Con
gresso Nacional, venha a tratar desse assunto com 
prioridade na pauta êle nossas preocupações. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Exce
lência, o nOmero regimen1al caiu. A sessão deve ser 
encerrada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Então, Sr. Presi
dente, continuarei a tratar desse assuniD amanhã. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Os Srs. 

Senadores João França, Esperidião Amin, GilberiD 
Miranda e Ronaldo Cunha lima enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do ãiSpos- -
to no art. 203 do Regimento Interno. 

S. ~serão atendidos. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) Sr. Presi

dente, Sr% e Srs. Senadores, nenhum argumento, 
válido e procedente, poderá sustentar uma eventual 
decisão de Governo que venha a negar a concessão 
do a~n~ento dos funcionários públicos. 

No mês corrente, ao invés de promover _o já 
tardio reajuste dos vencimentos do funcionafiSmo, 
quanto mais não fosse por submissão à lei, a Admi
nistração vem a público para se dizer desobrigada 
tle observar a dala-base de ah colização das tabelas 
de pagamento dos servidores. · 

Não o fez, decerlo, àssumindo, em nível de re-
1(etir o pensamento presidencial, os riscos de tal dis
parate. Para a ingrata incumbência, serviu-se de seu 
Ministro-Chefe da Casa Civil. Clóvis Carvalho, que, 
em relumbante entrevista à Folha de S. Paulo, deu 
CUISO à absurda idéia de que o Governo não semen
taria os salários dos seus servidores, no mês próprio 
estabelecido, por não estar a isso legalmente com
promissado. 

De fato, na entrevista ao grande jornal paulista, 
o ministro afinnou que o Governo observa o princi
pio segundo o qual "não existe data-base para o ful
cionalismo". Conseqüentemente, não haveria o direi
to, fixado em lei, de os funcionários receberem o au
meniD salarial de janeiro, coisa que pertenceria à es
fera de ultrapassado tradicionalismo, significando 
que a Administração não se sente compelida a de
cretar, no corrente mês, a majoração a que fazem 
jus os servidores plblicos federais. 

Em seu entendimento, não se juslíficariam, 
~~ . portanto, as expectativas do funcionalismo, nem me

receria prosperar o pleito de reajuste de cerca de 
sessenta por cento das tabelas de remuneração, 
conforme formulado pelo Sindicato dos Servidores 
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PúbliCOS-Federais Sindisep. à conta. além do mais, 
da posição assumida pela equipe econOmica, em 
defesa de "reajuste zero• para os servidores da 
União. 

Felizmente, porém, a voz esclarecida do Sena
dor Josaphat Marinho, como se~re envolta pela 
tonalidade do bom senso e lastreada em saber há 
tanto enriquecido, definiu, de vez, que existe, sim, 
legislação federa) garantindo, na data-base, a 
atualização das tabelas de remuneração de todo o 
funcionalismo. 

Tra!a-$e, Srs. Senadores, da lei n<> 7706, de 
21 de dezembro de 1988, em plena vigência, que, 
em seu artigo primeiro, prescreve: 

"Art 1Q A partir de 1989, o mês de ja
neiro será considerado data-base das revi
sões dos vencimentos, saláilos, . soldos e 
proveiltils aos servidOreS ciiriS e mmtares, da 
Administração Federal Direta, das Atml'
quias, dos extim::ls Territórios Federais e 
das fundações p(Diicas." 

Face à clareza desse- dispositivo, c:i Senador 
Josaphat Marinho definiu que, •se existe uma lei es
tipulando um mês para a data-base, vale essa lei", 
superando o fato de a Administração considerar a 
lei em comento revogada pelo .Estalub do SeMdor 
Público, omisso quanto àquela disposição. 

O parlamentar baiano esclareceu que se trata, 
ai, de mero regulamento, de car.rder geral, conciWI
do de modo decisivo e inquestionável:~ que 
não houvesse a-lei Elspecifica, o-Govemo tem ode
ver de repor a inflação do período." · 

É de l?e acrescentar, por fim, que a Administra
ção, sem· ii1ais razões a opor, confinnou, já agora 
por intermédio do porta-Voz da Presidência da Repú- · 
blica, que •o funcionalismo p(illico tem data-base 
em janeiro, estabelecida pela lei 7706, de 1988". A 
despeito disso, •o Govemo não se sente obrigado a 
pagar o reajuste nesse mês", alendendo às restriçO
es "econômico-financeiras do T esouró". 

Vê-se, assim, que o Slbterfúgio não socorreu a 
Administração, desautorizando o palavreado incon
seqüente do ministro. Mas, como é sobejamente co
nhecida a .teimosa má vontade dos palacianos acer
ca de tudo o que se refere ao funcionalismo, encon
trou-se, como se viu, na velha e mentirosa cantilena 
da escassez de veroas públicas, a nova e tantas ve
zes repetida motivação para recusar o devido au
mento dos servidores federais. 

EITI tar-Ciic:unstància, entendemos que a ques
tão exige a pronta interferência do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, no sentido de que, obede-

cida a lei na sua integralidade e à conta da evidente 
exislência de numerário em poder do T esoLXO, seja 
promovida, ainda no oorren1e mês, a atualização das 
tabelas rernuneratórias do fulcionalismo. 

Sabe Sua Excelência que essa concessão jâ 
beneficiou os servidores das eslalais, ar incluídos os 
fulcionários do Banco do Brasil, e que o funcionalis
mo da União, tão maltratado em todos os governos, 
já não tem como s~ a política de arrocho dos 
salários, meta ~. quando não mica, dos pla
nos econômicos postos em prática no Pais. 

Era esse, Sr. Presidente, o apelo que desejâ
varnos registrar nesfa opor!tri:fade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) -Sr. Pre
sidente, SP's e Srs. Senadores, a agricultura brasilei
ra tem sido atacada por diversas pragas: as pragas da 
~ ~ ~es ineviláveis, e as pragas artifi
ciais, geralménle evitáveis, porque criadas por homens 
que mandam e não entendem de agricultura. 

O principal sustentáculo do Plano Real tem 
sido o sefDr agrícola, que tem contribuído decisiva
mente para a manutenção da inflação em nnilis bai
xos, principalmente com o preço do quilo d<iftango 
em IOmo de um real e a chamada cesta básiCa prati
camente sem aumento de preços. 

Apesar de todos esses fatos, do bom desem
penho do setor agrícola, de sua contribuição para o 
abastecimento nacional, .geração de ~regos, 
transrerência de recu-sos para outros se!Dres, a 
Agricultr.r.l continua recebendo um tralamen\D desi
gual e discrirrinalório. 

O Plano Real efetivamente se sustenta na cha-
. inada âncora verde, que significa uma transferência 
de aproximadamente dez lx1hões de dólares em re
cursos da Agricultu'a para os demais setores econõ
mioos, algo sem paralelo na história do Brasil, uma 
espécie de derrama moderna. 

A Agricultura brasileira passa por um momento 
de descapitalização e ert1JObrecimento, apesar das 
boas safras, do esron;o dos agricultores para a intro
dução de novas técnicas agrícolas. 

O Governo brasileiro não tem dado o apoio que 
o sefDr agrícola merece, pois estimulado pelos ven
tos da privatização, do Estado !Tinimo, da não inter
venção governamental está patrocinando indireta
mente o empobrecimento da agricUILrcllxasileira, per
rritindo essa enonne transferência de renda da AgricU
!tlaparasetores.f!S!!ElCUialivos e.rm pnxUivos. 

Os homens que realmente trabalham, que: en
- frentam as incertezas próprias da ativi"clade agricola, 

são desestimulados pela política de preços mírílínos 
praticamente abolida, pela politica crediticia, de se-
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guro agrícola, pela inexistência de novos investimen
tos governamentais em tecnologia agríc->la, pela ine
xistência de uma política de melhoria <lOS recursos 
humanos à disposição da Agricultura, pelas perdas 
causadas por praticamente todos os planos de esta
bilização econômica, pelos desvios cambiais, tributá
rios, sem falarmos do dumping e dos sl.bsídios dite
tos e indiretos de outros países que nossos agricul
tares são obrigados a enfren~. 

Sr. Presidente, Sr"s e S:s. Senadores: 
Urna nova praga vem atacando a Agricultura 

brasileira n~ últimos tempos: As Importações Isen
tas, praga essa do tipo artificial, produzida e progra
mada pelos que não entendem de agricultura. 

Estamos caminhando na contramão da econo
mia agrícola modema: a maioria dos países civiliza
dos coloca à disposição da Agricultura um imenso 

. arsenal de instrumentos de apoio, do transporte ao 
crédito, passando por desenvolvimento tecnológico, 
treinamento de recursos humanos, habitação, sa
neamento, assistência técnica e apoio político. 

No Brasil o crédito rural representa verdadeira 
emboscada para o prodUior agrícola; as estradas se 
transfonnaram em crateras, impingirido pesadas 
perdas ao agricultor; os tnbutos sobre a Agricultura 
são elevadíssimos e ainda somos obrigados a com
petir em condições desfavorãveis com prOdutores de 
outros países que recebem todo o apoio de seus go
vernos, não pagam impos1os, recebem sl.bsídios e, 
não bastasse tudo isso, ainda ganham isenção nas 
importações por parte do Governo brasileiro. 

O Brasil precisa de urna Agricultura forte, dinâ
mica, modema, sem medo da concorrência legítima, 
em condições de alimentar seus cerno e cinqüenta 
milhões de habitantes. 

O Brasil, no entanto, não pode acei1ar a con
corrência desleal, os preços subsidiados, o dumping, 
pois a Agricultura brasneira não pode ser irresponsa
velmente exposta a preços desvinculados dos cus
tos normais de _produção nem a salários absurda
mente aviltados, principalmente de países que pa
gam salários de até quarenta dólares mensais. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
O Governo brasileiro precisa dispor imediata

mente de uma estrutura técnica ágil e compelente 
para investigar a existência de dumping, de concor
rência desleal, em todas as suas modalidades, de
correntes das facilidades concedidas por países de
senvolvidos a seus· agricultores: subsídios diretos 
nos preços, subsídios à exportação, crédito favoreci
do, isenções fiscais e subsídios indiretos, corno 
acesso à terra, custos de transporte e tecnologia. 

O Governo não pode tratar o agricultor brasilei
ro como adversário, como oponente, numa batalha 
em que se joga o consumidor contra o produtor, pro
curando reduzir o raio de manobra do prodUior agri-
cola, constanteméhte ameaçado por importações 
maciças de produtos agrícolas com isenções ou tari
fas muito reduzidas. 

Não existe economia forte com agricultura fra.. 
ca: eventuais ganhos aparentes de curlo prazo, obti
dos através de transferência forçada de renda da 
Agricultura para outros selores, terão graves conse
qüências negativas no médio e longo prazos: os pe
quenos produtores abandonarão suas atividades e 
virão engrossar o imenso contingente de desempre
gados e marginalizados das grandes cidades, exer
cendo enorme pressão de demanda por serviços pú
blicos que o Estado não tem condições de prestar. 

Recebi Oficio da Associação Nacional dos Pro
dUiores de Alho, relatando as dificuldades por que 
passam os produtores nacionais em decorrência da 
entrada do alho chinês no mercado nacional. A si
tuação é mt:ito grave, pois diminuímos nossa partici
pação no consumo aparente de alho de oitenta e 
dois por cento, em 1992, para apenas trinta e cinco 
por cento em 1995. 

Trata-se de exemplo típico de concorrência 
desleal, em virtude dos baixos salários pagos ao tra
balhador chinês e das condições sociais, políticas e 
econômicas vigentes na China. que não permitem 
uma perfeila determinação dos custos de produção 
desse produto, em comparação com os custos de 
uma economia como a brasileira. 

O Brasil não pode permitir que seus pequenos 
prodUiores agricolas sejam levados à falência em de
corrência de l.l'l1a situação concorrencial anormal, ir
real, Oegítima e desleal, partinclo-5e de situações espe
etlicas de um país que se lança agressivamente no 
mercado internacional, gerando imensos superávites 
comerciais, em detrimento de nosSos agricultores. 

A Agricultura brasileira não deseja nem pleiteia 
privnégios nem facilidades descal;>,idas. 

A Agricultura brasileira deséja exercer o direilo 
ao trabalho, constitucionalmente assegurado, de for
ma legitima e equãnime e com igualdade de oportu
nidades. 

Para tanto. necessitamos de uma política agrí
cola que nos as5egure condições concorrenciais em 
padrão' internaciOnal, em que o Governo e a iniciati
va privada trabalhem de forma cooperativa, em que 
as regras do jogo sem claras, em que os parceiros 
não façam trapaças, em que as informações sejam 
do conhecimento geral, em que não haja cartas es-
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conãKias na manga, em que se ofereça ao produtor 
agrícola um mínimo de racionafldade e um horizonte 
de planejamento, para que es1e não se veja, repeti
damente, na sib.ração cruel de plantar com urna ali
quota e colher com outra completamente absurda e 
irrealista. 

A Agricultura brasileira não pretende privar o 
consumidor nacional de desfrutar de opção de esco
lha de um produto nacio,aa ou importado nem, tam
pouco, obrigar o consumidor a pagar mais por uma 
mercadoria aqui produzida 

A Agricultura brasileira sempre concorreu, e 
concorreu com exportadores inlemacionais fortes, ca
pitafiZOOos, ~iados por seus respectivos governos. 

O Governo brasileiro precisa pensar no longo 
prazo, dando estabilidade ao setor agrícola, o que é 
o mesmo que dar estabilidade socieJ e econõmica 

. ao País. ·• 
O qué hoje acontece com os produtores de 

alho em Santa Catarina não é um fenômeno iSOlado; 
é resultado de uma política agrícola equivocada e 
sem perspectivas de longo prazo. 

. Em receRte--eRirellista, o Presidente Femarldo 
Henrique Cardoso reconheceu a dívida do Governo 
para com os produtores agrícolas. 

Estou certo de que o Presidente da Rep(illica 
tomará medidas imediatas para corrigir essa política 
que tanto tem dificultado a vida do produtor agrícola 
honesto e trabalhador. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, reocupo a tri
buna desta Casa para um ráPido exame do papel 
dos derivativos nos mercados mundiais globaliza
dos. Ao mesmo tempo, comentarei as modificações 
introduzidas no compor1amento dos Bancos Cen
trais, em conseqüência das limitações criadas peta 
globalização à politica monetária 

Pretendo bosquejar o assunto que, nos últimos 
quinze anos, ganhou dimensão assombrosa Explico 
a razão do adjelivo: prevê-se que, no ano 2000, as 
transações diárias com ativos financeiros, nos referi
dos mercados, alingirao volume da ordem de 83 tri
lhões de dólares. 

A soma é três vezes ~or aos PIBs dos vin
te e cinco países mais ricos do mundo, que integram 
a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econõmico, (OCDE), sediada em Paris. A cifra, de 
fato estonteante, parece trazer para o mundo dos 
negócios nas bolsas de valores e mercadorias os 
parâmetros da astronomia 

A partir de fatos já conhecidos, afirma-se que a 
globalização introduziu modificacões de s!bslãncia 
nas políticas püllicas relacionadas com a man:ha 
das economias nacionais. 

Sr. Presidentê, a negociação de ativos finan
ceiros a preços iguais, em diferentes mercados, é 
aceita por economistas de renome intemacional 
como prova de integração crescente do mercado 
mundial. Como ainda existem ativos colados a pre
ços diversos, os intérpretes dos movimentos nas 
bolsas de vários continentes acham que a globaliza
ção está em plena marcha na busca de sua realiza-
ção total. · 

Estamos na era dos derivativos. Uma empresa 
que assine contrato de venda de qualquer produto, 
para entrega futura, previne-se de qualquer surpresa 
desagradável, fazendo um "hedge", urna operação 
de cobertura, isto é, a compra do mesmo produto a 
preço considerado vantajoso. 

No vencimento do contrato, o produto vendido 
pode estar a preços muito mais elevado <19 que o 
previsto, e sua entrega a esses preços caus@ria pre
juizo. Nessa hipótese, haverá recurso assj!gurado 
pelo contrato de cobertura, o "hedige", isto~ a bar-
reira contra perdas. · 

Muitos milhares de operações desse tipo po
dem fazer com que o valor de mercado de toda asa
fra de um produto agrícola seja multiplicado por dez 
ou quinze vezes durante o ano. SLPOnha-se que asa
fra munãiSI de soja tenha alcança:lo o valor real de 40 
bilhões de dólares. Os derivativos com a soja chega
ram este ano a mais de 400 bilhões de dólares. 

A mesma operação pode ocorrer com um con
trato de empréstimo regulado por dáusula de taxa 
de juros flutuante. Não podendo prever qual será a 
taxa de juros no futuro, o devedor se protegerá com 
a cobertura dada por uma operaçãô de "hedge". Sig
nifica que procurará transferir o risco para um inves
tidor que queira assumi-lo. Este, por sua vez, fará o 
mesmo. E assim sucessivamente. 

Diz o Economist que a liberalização, iniciada 
nos primórdios dos anos oitenta, e as novas tecnolo
gias criaram um vasto conjunto de fundos internacio
nais móveis. Embora ainda não haja estatística so
bre o exalo montante atualizado dos fluxos de capi
tais transfronteiras, a revista britanica apresenta os 
seguintes dados parciais: 

Em 1973, as transações típicas com moedas 
estrangeiras montavam apenas a dez ou vinte bHhõ
es de dólares. Em 1983, a cifra crescia para sessen
ta bilhões de dólares. No entanto, em 1992, o último 
ano em que se dipõe de dados relativos a esse mer~ 
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cado. difundidos pelo BIS (Banco de Ajustes Interna
cionais). cerca de novecentos bilhões de dólares fo
ram diariamente transacionados no mercado interna
cional de divisas. 

Ainda não estão divugados os levantamenloS 
do BIS, para os primeiros quatro meses de 1995, po
rém as cifras conhecidaS dos bancos centrais suge- . 
rem que o movimenlo diário com divisas, nas últimas 
semanas de 94, está girando êm lomo de um trilhão 
e trezenlos bHhões de dólares. Nos dias de mercado 
muilo alivo, as cifras podem ser ainda mais eleva
das, dando idéia do que poderia acontecer em tem
pos de grande turbulência. Pois as reservas totais 
de divisas estrangeiras, em poder dos governos pas 
economias industriais mais ricas, chega ·somente a 
seiscenlos e quarenta bilhões de dólares. 

As vendas e compras brutas ~ títulos e ações 
· entre países se elevaram de três por cento do PIB 

dos Estado$ Unidos. em 1970, para nove por cento, 
em 1980, e para 135% em 1993. A participação dos 
fundos de pensão americanos, nesse mercado. é de 
apenàs 6% de seu movimenlo total, porém tem~ 
ciclo desde 1980, quando representava apenas sete 
décimos de um por cenlo. 

O crescimento do mercado global de títulos pú
blicos cresceu de modo espetacular, como conse
qüência de fortes emissões realizadas para cobrir 
deficils governamentais. O montante total de títulos 
públicos cresceu de dezoito por cento dos ativos fi
nanceiros glObais, em 1980, para 25%, em 1992. O 
lnstítulo McKinsey prevê que, no ano 2000; a parte 
dos títulos públicos no mercado mundial será equi
valente a 35% do lotai. 

Em 1980, residentes no exteriór possuíam um 
por cento dos títulos pli:>licos franceses; em 1992, a 
cifra havia crescido para 43%. Na Grã-Bretanha, a 
parte dos investidores estrangeiros cresceu de nove 
por cenlo para dezessete por cenlo, no mesmo pe
ríodo. A posição de destaque pertence aos títulos 
americanos, de cujo total vinte por cenlo estavam 
em mãos de investidores estrangeiros. É curioso ob
servar que os títulos públicos em poder de não-resi
dentes acusam movimentação mais intensa do que 
os possuídos por nacionais de cada país. 

Srs. Senadores, indicam as análises que as 
enormes cifras, representalivas das transações aluais 
nos mercados financeiros externos, ainda ocupam um 
ponto de sua evolução situado abaixo da metade do 
que se registrará nos próximos decênios. 

O mencionado McKinsey Global lnstitute, cita
do pelo Economist, estima que o volume de ativos fi
nanceiros negociados no mercado global elevar-se-á 

a oitenta e três trilhões de dólares, no ano 2000, va
lor três vezes maior do que o do conjunlo dos PIBs 
da OCDE, a organização que reúne os vinte e cinco 
países mais ricos do mundo. 

À medida qué os mercados se expandem em 
relação ao tam.-'!nho da economia real, e à medida 
que se aprofuntia a vinculação entre eles, esses 
mercados marcham realmente para se lomarem um 
mercado mundial único. 

O Economist aborda um aspeéto crucial da 
mudança que ora comentamos. Diz que a integração 
e a inovação nos mercados financeiros globais tor
naram inócua a politica monetária Nos países em 
que houve a desregulàmentação dos mercados de 
câmbio, os governos talvez tenham perdido o poder 
de fixar as taxas de câmbio e juros, porque, diz a re
vista citada, os fluxos no mercado inlemacional de 
capitais anulam as diretrizes da política monetária 
nacional. Assim é que o uso da taxa de juros, com o 
objetivo de influir nos rumos da economia, talvez te
nha perdido a sua eficácia. 

Parece de oporo.midade única, para nós, brasi· 
lei ros, a observação que faz a revista no sentido de 
que os governos perdem o controle da política mo- · 
netária quando mantêm a taxa de câmbio fixa. 

Acrescenta a revista que os governos não es
tão mais conseguindo manter o controle monetáriO, 
como revela o falo de que as taxas de juros internas 
tendem a acompanhar as taxas de juros no exterior. 

Refiro-me aos países que têm mercados des
regulamentados. A propósito, verifica-se que as 
queixas mais estridentes sobre a perda da soberania 
monetária, em favor dos mercados financeiros exter
nos, partem dos países europeus que repetiram teil
tativas·para manter taxas de câmbio fixas. 

Antes da desregulamentação, os governos po
diam controlar diretamente o volume dos emprésti
mos bancários através de instrumenloS específicos. 
Com esse objetivo impunham telos às taxas de re
muneração dos depósitos, lomando a política mone
tária muilo mais precisa do que ela o é hoje. 

O Economist cita um falo his1órico: Em 1985, 
o Federal Reserve System impôs teloS para as taxas 
de juros sobre depósitos de poupança. Quando o 
Fed elevou suas taxas de juros acima desse telo, 
cessaram os fluxos de fundos para as associações 
de poupança e empréstimo, gerando um gargalo fi. 
nanêeiro que veio a interromper os financiamenlos 
para a atividade imobiliária. 

bepois da eliminação dos telos para as taxas 
de juros a política monetária ficou menos exala. A 
abertura crescente das economias fez da taxa de 
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cànilio um canal mais importante para a política mcr 
netária, segundo o Economist, que acrescen1a: e~ 
bora os resultados não sejam previsíveis, um au
men!o na taxa de ji.A'Os poderia puxar para cima a 
taxa de câmbio, reforçando o efei!o da política mcr 
nelária. 

O impacto da taxa de juros sqbre a economia 
pode também ter aumenlado pelo.uso de derivati
vos, tais como fuliJros, swàpS e opões. 

Srs. Senadores, oitenta e cinco por cen!o das 
quinhentas empresas. analisadas pela revisia ameri
cana Fortuna, fazem algum uso de derivativos para 
se defendeiem de alterações nas taxas de juros. O 
grosso desses contratos tem por base as taxas de 
juros e diz-56 que à medida que se expandir o uso 
de derivativos, as alterações nas referidas taxas dei
xarão progressivamente de exeroer..influência sobre 

. a marcha da economia 
O usó de derivativos pode despreocupar as 

empresas em relação a alterações na taxa de juros, 
com a reáiStribuição do risco dessa taxa, diz um es
tudo divulgado pelo Banco de Ajustes Internacio
nais, BIS. 

Na verdade, se todos os devedores de emprés
timos se defenderem de elevação futu'a da taxa de 
juros, por meio dos derivatiws, essa taxa deixará de 
ter influência sobre a demanda e o investimento. En
tende-56, entretamo, que não desaparecerá o con
trole monetário exercido pelàs bancos çentrc!is. po
rém seu eleito ficará bastante reduzido. O poder que 
esses bancos exerciam e ainda exercein está sendo 
transferido em grande para. o-mercado, que repre
senta a área onde agorà se lo!MJll decisões sobre 
taxas cambiais e de juros. • 

Embora coloquem os empréstimos em posição 
neutra diante de alterações nas taxas de juros, os 
derivativos', 'diZ o BIS, não eliminam o· custo do ál
nheiro, isto é, a taxa juros do mercado, ·que é oca~ 
po de provas para_ todas as novas deciSões sobre ir.. 
vestirnen10. 

O derivativo assim se define: se urna empre
sa sente grande temor de a_lterações na taxa de ju
ros, ela desejará pagar a quem queira assumir o 
risco do movimento futuro dessa'. taxa. Desse 
modo, explica o Banco, o impacto de futuras alte
rações na taxa de juros ficará minimizado para o 
devedor durante o perfodo de vigência do contrato 
de empréstimo. 

Em sumá, declara o BIS, os deriltativos podem 
tornar a política monetária mais dilícil_e seus eleitos 
menos previsíveis, mas não a impedirão de funcio
nar. Na verdade, os derivativos fornecem aos ban-

cos centrais importantes indicadoreS novos pia que 
se conheça o sentimenlo predominante no mercado. 

Pelo falo de que são maiS líquidos, 0$ merca
dos de derivalivos oferecem maior soma de infonna
ções do que os nlercados onde as operações são 
realizadas à vista. Os mercados fuliJros pennitem 
que $e tenha visão do cerne das expectativas de ta
xas de juros e de taxas cambiais. 

Por exemplo, o Banco da lnglatena observa os 
contratos fuliJros com o ouro nas transações de lon
go prazo e com a libra esterlina no cu1o prazo, em 
SOndagens sobre as expedativas das taxas de juros. 

Diz o Ecanomist, que ainda é cedo· para afir
mar-56 que existe um mercado de capitais global, 
único, porém frisa que não é cedo para dizer-56 que 
os capitais tomaram-5e excepcionalmente móveis e 
que os mercados apresentam sinais de crescente in
tegração. Esse processo já é baslante potente para 
impor sérias imitações à política macroeconOmica, 
antes mesmo que estejam equalizados os rendimer... 
tos em diferentes mercados. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMD.PA) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Paraiba re
cebe desde o dia 14 de janeiro deste ano dlÉgraça. 
as bênçãos eclesiáslicas de um novo Pastor. A co
munidade católica, de uma. forma especial, e a so
ciedade como um todo, rende graças à posse de 
Dom Maroelo Pin1D Gawlheira corno Arcebispo da 
ArquiãJOCese da Para.ba 

Dom Marcelo segtiTá os caminhos 1ao bem tra
çados por Dom José Maria Pires ao longo de sua 
permanência frente a Igreja Católica nosso Estado. 
óe Dom José, há rmilo o que se dizer. SUas précli
cas são parte da hisfória do Brasil. Sua atividade so
cial sempre foi intensa com prevalência para os mcr 
men1os de agonia comunitária, quando poucos se 
atreviam a proteger os perseguidos. Modernamente, 
engajou-se na Igreja que prefere à ptoteção aos po
bres sem excluir os demais segúmentos sociais. A 
Para.ba, sentirá a sua falta. mas sabe que Dom 
"Pelé" é pennanência garantida nos momentos da 
necessidade. São iluminações que se irraálaRl de 
qualquer lugar para todo mundo. 

Dom Marcelo, egresso da Diocese de Guarabi
ra, que tem Padroeira Nossa Senhora da luz, é a 
própria personificação do carisma É urna luz a cor.. 
duzir a fé e é a fé reanimando vidas. Sempre foi liga
do aos interesses sociais das áreas onde dedicoU-56 
à atividade religiosa Sua vida é um exemplo de 
prestação espiritual, desde as alividades primeiras 
nos cursos de formação sacerdotal, com a ordena
ção em 1953, até ao Episcopado em 1975. 



674 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

O magistério eclesiástico o destaca em duas 
variantes perpétuas: o apoio à juventude e o engaja
mento com os problemas sociais. 

Na diocese de Guarabira, Dom Macelo sotbe ro
frertar os problemas dos trabalhadores ruais e as 
questões, senpe presentes, dos problemas fu1ciários.. 
A história da luta pela terra tem em Dom Marcelo Lma 
expressão legítima na defesa dos op1 imiclos, com cora
gem e com eqlilibrio, com firrrteia e com pru!ência 

Homem de letras, sol.lbe expressar sua cultura 
na produção de sermões com rigorosa sabedoria e 
amparo lingüísticO. . 

Sua atividade eclesiástica também é reconhe
cida no Brasil e no mundo. Assim é que foi agracia
do com o título de Personalidade do Ano pelo Gran
de Júri de França. comenda recebida em 17 de abnl 
de 1993. 4 

Confortada continuará a Parruba sob as bênçã
os sagradaS de Dom Marcelo Pinto Gavalheira, nos
so novo Pastor. Que Deus abençoe a alma do Pas
tor que, agora, é Pastor de todas as nossas almas, 
paratbana e espiritualmente felizes. 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberaliva or
dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte Ortlem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 131, 
DE 19~0MPLEMENTAR. 

(Em regime de urgê~ nos termos 
do Requerimento n!! 29, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto ile Lei 
da Câmara n!! 131, de 1995-Complementar (n!! 
54195-Comptementar, na Casa de origem), que alte
ra o art. 72 da Lei Complementar n!! 70, de 30 de de
zembro de 1 991 , que estabelece a Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social - cc
FINS, tendo 

Parecer favorãvel, sob n!! 9, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"'2. DE 1996 

(Em regime-de urgência, nos termos 
do Requerimento n!! 30, de 1 996) 

. Disc!JSSà9, em turno único, do Projeto de Re
solução f1l' 2, de 1 996 (apresentado como conclusão 

do Parecer n!! 2, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Econõmicos), que concede à República Federativa 
do Brasil autorização para contratação de operação 
de crêdito ex1emo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvirnento-l:llO, no valor de cento e sessen
ta milhões de dólares norte-americanos, cujos re
cursos serão destinados a financiar, parcialmente, 
o Prog~ma de Ciência e Tecnologia, cuja execu
ção ficarã a cargo da Financiadora de Estudos e 
Projetos-Finep. 

-3-
MENSAGEM Nº-360, OE 1995 

Escolha de Ch_efe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem rt> 360, de 1995 (n!! 1.192195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 

. submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino· da T mlãndia 

-4-
MENSAGEM W 362, DE 1 995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão. em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem rt> 362, de 1995 (00.1.194195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Sérgio de Souza Fontes Arruda, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade das Bahamas, cumulativamente com a 
de Embaixador do Brasil na Jamaica 

-5-
MENSAGEM W 100, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

- sobre a Mensagem no. 100, de 1996 (rt> 6196, na ori
gem), pela qual o Senhor Presidente da ReplbriCa 
submete à dEiliberação do Senado o nome do Se
nhor João Gualberto Marques Porto Júnior, Ministro 
de Primeira aasse da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Nicarãgua. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - -Está 
encerra da a sessão • 

(Levanta-se a sessão às 18h23min.) 
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ATA DA a• SESSÃO NÃO DELIB~RA TIV A, REALIZADA EM 17 DE .JANEIRO 
DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 18 de jtmeiro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 00400, t• coluna, na leitura do Expediente, nos Avisos de 
Ministros de Es6ulo, 

Onde se lê: 

N" 16/95, de 5 de janeiro de 1996, do Ministro-Chefe da Casa Civil. .. 

Leia-se: 

N" 16/96, de 5 de janeiro de 1996, do Ministro-Chefe da Casa Civil ... 

Ata da 13ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 24 de janeiro de 1996 

1 ª-Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Qil Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Rlho, Júlio Campos 

Levy Dias, Ney Suassuna e Esperidião Arnin 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS,· ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 
. Ademir Andrade - Antonio. Carlos Magalhães - . 
Anlônio Garlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da 
T ãvola - Eiello Parga - Benedita da Süva - Beni V e
ras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Pa
trocínio - Carlos Wilson - Casado Maldaner - Couti
nho Jorge -· Darcy Ribei~o - Edison Lobão - Eduar
do St.\:Jiicy - Élcio Álvares·- Emflia Fernandes - Epi
tácio Cafeteira - Emandes Amorim - Espericflão 
Amin - Fernando Bezerra- Raviano Melo - Freitas 
Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- [ris Rezende- Jader Barbalho
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 

Fogaça- José lgnâcio Ferreira- José Roberto Arru
da - José Samey - Júlio GarTpos - Júnia Marise -
Lauro Gampos - Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcãn1ara - Lúdio Coelho -
Luiz Alberto de OUveira - Marina Süva - Marluce 
Pinto - MaurJ Miranda- Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar 
Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Renan Calheiros 
- Roberto Fi-éire- Roberto Requião - Romero Jucã 
- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião 
Rocha - Sérgio Machado - T eotonio Vilela Filho -
Valmir Gampelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o CO~tllarecimento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimen1al, declaro 
aberta a sessão. 
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Sob a proleção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr: 1"- Secretário em exercício, Senador Re
nan calheiros procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIÇ) 
DO 12SECRETÁRIO DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
autógrafo do seguinte projelo · · 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 12, DE 1996 
(N".725/95, na casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da"f!Elfl(Jblica) 

, Altera dispositivos ciO Decreto-Lei n2 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal- Parte ESpecial. 

O Congresso Nacional decreta: r· 

Art 1"- Os dispositivos a seguir enUITlerados. do 
DecrefD-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940-
Código Penal, pássam a vigorar com a segr.inte re
dação: 

Art 155. ·················---··-····---····--··· 

§ 5" A pena é de reclusão de 3 (b:ês) a 
8 (oiiD) anos, se a subtração for de veículo 
aulomotor que venha a ser transportado 
pata outro Estado ou para o exterior. 

····-·-········-··········----,.~·.-:--··--·-·

Art 157. ···············--··•=··-····---·-·--··· 
§ 22 ··-··-··-········----······'"···-·--··----
IV- se a stbtração for de veículo auto

molor que venha a ser transportado para otr 
tro Estado ou para o exterior; 

v - se o agente mantém a vitima em 
seu poder, restringindo sua fiberdade. 

§ ~ Se da violência resulta lesão cor
poral grave, a pena é de reclusão, de 7 
(sete) a 15 (quinze) an~. além de multa: se 
resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 
(trinta) anos, sem prejuízo da mtita. 

Art 180. Adquirir, receber, transportar, 
conduzir ou ocultar, em proveiio próprio ou 
alheio, coisa que sabe ser produiD de crime, 
ou influir para que terceiro, de boa fé, a ad
quira, receba ou oculte: 

Pena- reclusão, de 1 (Uil'l) a 4 (quatro) 
"lllOS, e mulla. 

§ 12 AdcÍuirir. ieceber. transportar, con
dUzir, OCI.I{!ar, ter eril clep6siiD, desmontar, 
montar, remontar, vender, expor à venda, ou 
de qualquer forma utilizar, em proveitO pró
prio ou alheio, no eXercício de alividade co
mercial ou industrial, coisa que deveria sa
ber ser produlo de crime: 

Pena - reclusão, de 3 (!lês) a 8 (oiiD) 
anos, e mulla. 

§ 2" Equipara-j;e à atividade comen::ial, 
para efei\0 do parágrafo anterior, qualquer 
fonna de comércio irregular ou clandestino, 
inclusive o exercido em residência. 

§ ~Adquirir ou receber coisa que, por 
sua ~ ou pela desproporção entre o 
valor e o preço, ou pela condição de quem a 
oferece, deve presumir-se obtida por meio 
criminoso: 

· Pena :.. detenção, de 1 (um) mês a 1 
(um) ano, ou multa, ou arrbas as pe~ 

§ 42 A receplaÇão é punível, ainii8 que 
CíeSCOnhecido ou iserOO de pena o 2lior do 
crime de que proveio a coisa. ;. 

§ 5" Na hipótese do § ~. se o crimino
so é primãrio, pode o jliz, tendo em Cúnsi
deração as cirt:llf1Siâncias, deixar de aplicar 
a pena Na receptação dolosa aplica-se o 
disposlo no§~ do art 155. 

§ 6" Tràtando-se de bens e instalações 
do patrimônio da União, Estado, Município, 
empresa concessionária de serviços públi
cos ou sociedade de economia mista, a 
pena prevista no caput do art. 180 aplica-se 
em dobro. 

' ' . ··-··--·-··-··--·····-----···-··---~--~ .. 
Art 309. ----·--··--····---···-----··--
Parágrafo único. Atnbuir a estrageiro 

falsa qualidade para promover-lhe a entrada 
em tenitório nacional: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos. e multa. 

Art 31 o. Prestar-se a figurar como pro
prietário ou possuidor de ação, titUo ou va
lor pertecente a estrangeiro, nos casos em 
que a este é vedada por lei a propriedade ou 
a J)osse de tais bens: · · · 

Pena- detenção. de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos, e mtita. 

Art 311 . AduHerar ou remarcar número 
de chassi ou qualquer sinal identificador de 
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veículo automotor, de seu componente ou 
equipam enio: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

§ 12 Se o agente comete o crime no 
exercício da função pCblica ou em razão 
dela, a pena é auinentada de um terço. 

§ 22 lncone nas mesmas penas o ftn. 
cionãrio público ~ conbibui para o licen
ciamento ou registro do veículo remarcado 
ou adulterado, fornecendo indévidainente 
material ou informação oficial. 

Arl 2" Esta lei entra em vigor na dal3 de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as ãiSposições em contrário. 

MENSAGEM~784, DE..1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
· Nos te'rmos do artigo 61 da Constib.ição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça. o texto do 
projeto de lei que Altera dispositivos do CódiQo Pe
nal Brasileiro- Parte Especial. 

Brasma, 19 de julho de 1995. - Marco AntOnio 
Maciel. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 287, DE 12 DE Ju

LHO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSllÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da ~ica, 
Na linha da Política Criminal recentemente 

ado!ada pelo Ministério da Justiça, na qual se insere 
a modernização da legislação ~nal brasileira para 
ajustá-la às exigências da sociedade contemporâ
nea, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Ex
celência projeto de lei que tem por finalidade ade
quar a parte especial do Código Penal para o com
bale a uma crescente e inquietante forma de crimi
nalidade de nossos dias. Refiro-me ao roubo, furto, 
receptação, remarcação, desmanche. transporte 
para outras regiões do País e até para o exterior, de 
veicUos automotores. Em tomo dessa atividade crini,. 
nosa, circula o !Jálico de drogas como moeda de troca 
e outras modalidades delinqüenciais, dentre as quais 
se destaca um próspero comércio Dícito de peças e 
componentes de veículos anterionnente stblraídos. 

2. O Projeto criminaliza novas formas de con
duta com a inclusão no Código de novas figuras pe
nais, atualiza a redação de determinados tipos e 
agrava as penas nas situações a seguir referidas. 

3. A primeira inovação consiste na inclusão de 
parágrafo ao art 155 (furto), criando como figura 

qualificada a subtração de veículo que venha a ser 
transportado para outro Estado ou para o exterior. 
Como é evidente, o transporte de veiruo automolor 
para outras regiões ou para o exterior dificulta ou 
toma impossível a ·recuperação do veiaio, revelan
do a existência quase sempre de· organização crimi
nosa. 

. 4. As propostas de alteração no art 157 (rou
bo) visam: a) tomai' qualificado o aime se o seu ob
jeto é veíaio aummotor que ·venha a ser transporta
do para outro EStado ou para o exterior. por parale
lismo com as alterações relativas ao art 155; b) lor
nar qualificado o roubo, se o agente mantém a víti
ma em seu poder restringindo -sua 6berdade~ e c) au
mentar a pena~ roubo Qualificado por lesão grave. 

5. Registra-se ultimamente incremento na prâli
ca do roubo, em centros urbanos, consistente em, 
além da violência ou grave ameaça. manter:.se a víti
ma slbjugada em poder do agente por algum tem
po, a1é horas, resbingindo sua liberdade, como 
acontece. por exemplo, com ror..Dos a pessoas que 
se dirigem a caixas automáticas de bancos e são 
obrigadas a fazer vã1ias retiradas em es1abeleci
memtis· diversos, sob-coação do agente, ou nõ caso 
de o agente, após a subtração, manter a vítima sob 
seu poder para assegurar ou facilitar a vanlagem de
corrente do crime. É óbvio que esse modo de execu
ção do roubo é mais graye que a si~es subtração 
instantânea com a imediata liberação da vítima. Na 
sistemática vigente, poder:.se-ia. em. tese, cogitar de 
concurso de crimes para a situação, mas a figura 
qualificada do roubo, como proposta, parece mais 
adeqúada para o seu enquadramenm penal. 

6. Conige-se, finalmente, a pena mínima do 
roubo qualificado por lesão grave, atendendo à jus1a 
crítica da doubina no sentido de que, segundo a nor
ma vigente, a pena do roubo mediante simples con
curso de pessoas (hipótese menos grave objetiva e 
subjetivamente) resulta maior que a pena do roubo 
qualificado por lesão grave. 

7. As propostas de modificação ao art 180 têm 
dois objetivos: ampliar o rol de condutas da recepta
ção, a fim de aprimorar a repressão quanto àquele 
que transporta ou conduz a coisa que· sabe ser pro
duto de crime. Na sistemática vigente, tal conduta ou 
se ajusta ao favorecimento real (art 349 do Código 
Penal), crime de menor gravidade, ou é fonna de 
participação no furto ou na recep1ação. O novo en
quadramento é mais adequado porque nem sempre 
aquele que transporta ou conduz o objeto do crime 
participa do furto, ou roubo, ou da receptação. Além 
disso, a inovação afasta problemas de natureza pro-
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cesSual, especialrnenle quanto à cofl1lelência, 
quando o furto ou rotbo foi cometido em comarca 
dislante. A inclusão dos núcleos propostos permite a 
repressão direta e 8110noma. sem prejufzo, é claro, 
de acusação por participação 8_!11 crime mais grave 
se isso se demonstrar. 

8. Por outro lado, Cria-se a figura de recepla
ção qualificada para aquele Qll8 faz da receptação 
1m comércio, ainda que clalfdestino, conduta de 
maior gravidade e dano social do que a receptação 
incividuaf!Zada ou simples. A grande incidência da 
receptação na alualidade, falor preponderante na 
ampliação dos casos de furto e rotbo, é a recepla
ção profissional, que vem, em geral, acol'l1)al1hada 
do desmonte da~isa para venda dos co~. 
difiaJitando sua iclentilicaç;lo e ~ Nos 
dias de hoje, a receptação simples é insulicier!IB 

· para coibir a atividade dos chamados desmanches 
de veículoS, jóias, computadores e outros eqúpa
mentos. Daf a proposta da figura qualificada, com 
pena signilicalivamenle maior. . 

9. A nova conduta é incriminada mecf1311!e a in
clusão de parágrafos ao art. 180, com a renumera
çao e revisão dos demais. 

1 o. Finalmente, o antaprojeto proc:ua coibir a 
ad~ ou remarcação de chassi ou sinal idenli
ficador de vefculo aulomoiDr, de seu-componenla ou 
equipamento, instilúndo crime au!Onomo a respeito. 
Tal conduta, indispensável para o sue: s D da 0(1-o, 

men:iaflzação do produto do crime, predomil!anle
rnenle veíc:Uo aulomolDr ao qual se-restmge o tipo, 
tem encontrado sérias dificuldades de enquadla
niento na legislação vigente, to1'1l311®-se 1'IIICEIS8éria 
a medida ora cogitada. 

1 1 • Propõe-se. ainda, a criação de 1ipo aufOno
mo, que passa a ser o art 311 do Código Penal,no 
Capítttlo De OUiraS falsidar;les. com a pena de 3 
(três) ã S'{seis) anos, e multa. 3LII'Ientada de um ter
ço se o crime é cometido no exercfcio de ftmção pú
blica ou em razão dela A esta lipótese é'equipara
da a conduta âo agente p(i)fico que eontiibú para o 
ticenciameniD ou registro do vefcúo remarcado ou 
adulterado, fornecendo indevidamente material ou 
informação oficial, conduta essa indispensável para 
que os agentes do furto, roltlo ou receptação ob1e
nham o proveito do crime, mas que tem sido de dilicil 
prova e enquadramenb no sistema perial em ~or, 

12. 1-'ara a liberação do art. 31 1 , que encerra a 
nova figura penal, foi necessãrio alterar os arts. 309 
e 310, passando o atua1 art. 310 a parágrafo do art 
309, com o qual se relaciona, e o aluai art. 311 para 
art 310. 

Espere-se, com essas propostas de inova
ção, dar aos órgãos de persecuçao penal os ins
trumentos legais adequados à repressão de uma 
grave e c:rescente. forma da crininalidade do 11'10-
mento em que avultam os prejuízos patrimoniais, 
acompanhados, em grande nCmero de casos, de 
violência contra a pessoa,~ e de aimiiCIIi-
. dade Olg3llizada. . 

Respeitosamente, Nelson Joblm, Minislro de 
Eslado da Justiça 

ProjefD original encaninhado pelo Executivo 
Federal 

PROJETO DE LEI N2 725-A, DE 1995 
(Do Poder Executivo) 
MENSAGEM tfl. 784195 

Aliara dispositivos do Decreto-Lei n2 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Cócl
go Penal Brasileiro-Par1e Especial; 

o Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Os dispositivos a segtâr enumeraciQS do 

Decrem-t.ei n2 2.848, de 7 de dezembro de 194o -
Cócfgo Penal Brasileiro, passam a vigorar com l se
guinte redaçAo: 

Arl155. •••-••-·-·---,---------• o~ ......... ________ .__ ....... - .. --·--··--··-
§.59. A pena é de reclusão de 3 (lrés) a 

8 (oito) anos se a Slbtração for de vefc:Uo 
aufDmolor que venha a ser lraliSPI)I1ado 
para outro EStado ou para o exterior. 

Art 157. ----------·---·----··-----

§"22 .:::.:::~::::.:-::::.:=:::::::::::-

IV- se .a SlbtmçAo for de vefculo aub
motcr que venha a ser transportada para ou
tro Eslado ou para o exterior; 

V - se o agente mantém a vitima em 
S8!J poder restringindo sua liberdade; 

§ 32 Se da violência resulta lesão cor
poral grave, a pena é de reclusão, de 7 
(sele) a 15 (quinze) anos, além da mUla; se 
resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 
(trinta) anos. sem prejufzo da rrUta. 

Arl 180. Adqúrir, receber, transportar, 
conduzit ou ocútar, em proveito próprio ou 
alheio, coisa que sabe ser produfD de crime, 
ou inflúr para que terceiro, de boa-fé, a ad
quira, receba ou ocúte: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa 
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Receplaçao qualificada 

§ 1g_ Adquirir, receber, transportar. con
duzir. ocultar, ter em depósilo, desmontar. 
mon1ar, remontar. vender, expor à venda. ou 
de qualquer forma utilizar, em proveito pró
prio ou alheio, no eXercício de atividade ~ 
men:ial ou industrial, coisa que deveria sa
ber ser produto de a'ime: 

. Pena - Reclusão, de 3 {três) a 8 (oito) 
anos, e multa. 

§ 2!' Equipara-se à atividade comer
cial, para efeito do parágrafo anterior, 
qualquer forma de comércio irreguar ou 
clandestino, inclusive o exercido em resi
dência 

§ 32 Adquirir ou receber éôisa que, por 
sua natureza ou pela desproporção entre o 
valor e o preço, ou pela condição de quem a 
oferece, deve presumir ser obtida por meio 
criminoso: 

Pena - Detenção, de 1 (um) mês a 1 
(um) ano ou multa, ou ambas as penas. 

§ 42- A receptação é punlvel,_ ainda que 
desconhecido ou isen1o de pena o autor do 
crime de que proveio a coisa 

§ 5"- Na hipótese do § 32, se o crimi~ 
so é primãrio, pode o juiz, tendo em consi
deração as circ:unslancias, deixar de aplicar 
a pena Na receptação dolosa aplica-se o 
disposto no § 2"- do art 155. 

§ 5"- Tratando-se de _bens e instalaçõ
es do patrimõnio da UniãO, Estado, Municí
pio, empresa concessionária de serviços 
públk:os ou sociedaae de economia mis
ta, a pena do art. 180 caput ap!ica-se em 
,!:lobro. 

Art. 309. ···-··-····-·······-······-·-····-·--·--· 

Parágrafo único. Atribuir a eslrangeiro 
falsa qualidade para promover-lhe a en1rada 
eau teni"..óiio nacional:? 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa 

Art. 31 o. Prestar-se a figurar como pro
prietário ou possuidor de ação, ti!Uo ou va
lor pertencente a estrangeiro, nos casos em 
·que a ação é vedada por lei a propriedade 
ou a posse de tais bens: 

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos, e multa 

Adultel'açao de sinal Identificador de 
veículo automo1DI' 

Art 311. Adulterar ou remarcar número 
de chassi ou .qualquer sinal identificador de 
veiculo automotor, de seu componente ou 
equipamen1D: . 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa 

§ 12 Se o agente comete o crime no 
exercício da função p(blica ou em raZão 
dela, a pena é aumentada de um terço. 

§ 2!' Incorre nas mesmas penas_ o ftn
cionârio pCbfico que contribui para o 6cen
ciamento ou registro do veículo remart:ado 
ou adulterado, fornecendo indevidamente 
material ou informação oficial. 

Art. 2!' Revogam-se as disposições em contrário. 
Art 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

ptillicação. 

LEGISLAÇÃOCfTADA 

DECRETO-LEI N2 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 
PARTE ESPECIAL 

Ttruto n 
Dos crimes contra o palrimOnio 

• c:ontra...nç6os -oane ao ptlrimooio (art. 24 a Zl do Oec:n>
k>Lei ""3.688, de 3-1G-1941) 

CAPITuLO I 
Do Furto 

Furto 
Art 155. Subtrair, para si ou para outrem. coisa 

alheia móvel: · 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa. 
§ 12 A pena aumenta-se de um terço, se o cri

me é praticado durante o repouso notuno. 
§ 22- Se o criminoso -é primário. e é de pequeno 

valor a coisa furtada, o juiz pode srilstituir a pena de 
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois 
terços. ou aplicar somente a pena de multa 

. Vide art 180, § 32. 
§ 32 Equipara-se à coisa móvel a energia elétri

ca ou qualquer outra que tenha valor econõmico. 

Furto qualifiCado 
§ 42- A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa;se o crime é concedido: 
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1- com destruição ou rompimento de obstáculo 
à subll'ação da coisa; 

11 - com abuso de confiança, ou mediante frau
de, escalada ou destreza; 

III- com emprego de chave falsa; 
IV-mecfl8llle concuso de duas ou mais pessoas 

CAPITULO 11 
Do roubo e da e:Jtorslio 

Roubo 
Art. 157. Slbtrair coisa móvel alheia, para si ou 

para outrem; me<f1311te grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, re
duzido à impossibilidade de resistência: 

Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 1 O (dez) anos, 
e multa 
• V de art. 1-2, m. c, da Lei ~ 7 .960. de 21 de Ó:tzembra de 1989. 

§ 1B Na mesma pena incorre quem, logo de
. pois de subtraída a coisa, emprega violência contra 
pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a im
punidade do crime ou a detenção da coisa para si ou 
para terceiro. 
• V"ode art 1•, III, c, ela Ltri rf'. 7.960,de 21 de dezembro de 1989. 

§~A pena aumenta se de um terço até meta:le: 
I - se a violência ou ameaça é exercida com 

emprego de arma; 
11-se há o concuso de duas ou mais pessoas; 
III - se a vítima estã em serviço de transporte 

de valores e o agente conhecer tal circunstãncia. 
• V" de art 1•111, c, ela Lei rf'. 7 .960, de 21 de dezembro de 1989. 

§ 3!! Se da violência resuHa lesão corporal gra
ve, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (qt.inze) 
anos, além da mufla; se restAia de m:irte, a reclusãl é 
de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. sem prejuízo da mUla. 
• § 3" com redação detenninada pela Lei rf'. 8.072, de 25 de JUlho 
de1990. 
• Vide Súmula 61 O do STF. 
• V" ode art 1•, 111. c. da Lei rf'. 7 .960, de 21 de dommbro de 1989. 
• V" do arl1•da Lei n" 8.072. de 25 de julho de1990. 

Receptação 

CAPITULO VIl 
Da receptação 

Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em pro
veito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto 
de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 
adquira, receba ou ocuite: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 
·Artigo com redação determinado J:ela Lei ~2.505, de 11 de ju
nho de 1955. 

Receptação culposa 
§ 10. Adquirir ou receber coisa que. por sua na

tureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, 
ou pela condição de quem oferace, deve presooir
se obtida por meiotriminoso: 

Pena- detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, 
. ou mUla, àu ambas as penas. 

§ 2" A receptação é jlunível, ainda que desco
nhecida ou isento de pena o auiDr do crime de que 
proveio a coisa. 

§ 32. No caso do§ 12, se o criminoso é primário 
pode o juiz, tendo em consideração as circunslan
cias, deixar de aplicar a pena. No caso de recepta
ção dolosa, cabe o áiSpoSIO no § 22- do art. 155. 
• § 3"eom reclao;Ao determinada pela ltri n" 2.505, de 11 de junho 
do 1955. 

§ 42 No caso dos bens e instalaçi5es do patri
mOnio da União, Estado, Município, empresa con
cessicnária de seniiços públicos ou sociedade de 
economia mista adquiridos dolosamente: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
mulla. " 
• §4"&ere3COI1tadO pela Lei n"5.346, de 3de IIOVtl!llbro de~· 

,. 

TfruLOX 
Dos crimes contra a fé pública 

CAPITuLO IV 
De outras falsidades 

Fraude de Lei sobre estrangeiras 
Art. 309. Usar o estrangeiro, para ertrar ou per

manecer no tenilório nacional, nome que não é seu: 
Pena - detenção, de 1 (!Jm) a 3 (três) anos, e 

mulla. 
Art 31 o. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade, 

para promover-lhe a entrada em território nacional: 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro} anos, e 

multa. 

Falsidade em preJufzo ela nacionalizaçao de so
ciedade 

Art. 311. Prestar-se a figurar como proprietáio 
ou possuidor de ação, líllio ou valor pertencente a 
estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por 
lei a propriedade ou a posse de tais bens: 

Pena - detenção, de 6 (seis) a 3 (três) anos, e 
mulla. 
••••••••.a•••••••·-•-••••·--••n---••,.•·-·---·--•••-•••-•
••-•-•-••--••·-•-••••••-••-.a•••••---··---·-.... --•-••-•• 

(A Comissão de Consfiluição, Justiça. 
e Cidadania.) 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 681 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W-13, D-E 1996 
~ 899/95, na casa de origem) 

Altera o art. 9" do Decret~Lel n<' 
1.001, de 21 de outubro de 1969 -Código 
Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 FICa revogada a alínea f do inciso 11 do 

art 92 do Decreto-Lei n2..l".001 , de 21 de outubro de 
1969, e são acrescentados dois parágrafos ao referi-
do dispositivo: · 

Art 92 ······-··-··--··-············---····--· 
§ 1" Os oficiais e praças -das polícias 

militares e corpos de bombeiros militares, 
que cometerem crimes no exercício de ful
ção policial, como tal considerado todo e 
qualquer serviço de porJCiamênto, serão jul
gadçs pela Justiça comum. 

§ 22 O inquérito, nos casos contempla
dos no parágrafo anterior, será reafJZado 
pela autoridade poficial militar respectiva. 

Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3l- Revogam-se as âiSpclSições em contrário. 
PROJETO DE LEI N2 899-A, DE 1995 

(Do Sr. Hélio Bicudo) 

Dispõe sobre a clescaracterizaçao 
do crime militar, nas hipóteses que men
ciona, define a competência da Justiça 
Militar local e dá OU1raS providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Não cons1ituem crimes rrulitares aquelas 

inflações, penais, ainda que cometidas por periCiais 
militares ou por bombeiros militares, nas condições 
previstas no art. 92 do DecretO-Lei n2 1.001, de 21 
de outubro de 1969, Código Penal Militar, e que ve
nham a ser praticadas: 

I - contra civil, desde que o agente esteja no· 
exercício de atividade de policiamento; 

11 - em atividades que não guardem relação 
com o serviço policial militar ou com o cumprimento 
de missão de igual natureza. 

Art. 22 Compete à Justiça Comum do Estado
Membro do Distrito Federal processar e julgar os cri
mes que, nos termos do art. 1 "· desta lei, não sejam 
considerados ilícitos penais de natureza militar, rEllr 
salvada a competência constitucional da Justiça da 
União e do Tribunal do Júri. 

Art. 3l- Compete à justiça militar processar e jul
gar os policiais militares e borrbeiros militares, nos 
crimes militares definidos nesta lei. 

§ 1" Sujeita-se à cof11lelência da JustiÇa Co
mum, civil que haja praticado infração penal, consu
mada ou tentada, contra policial militar ou bombeiro 
mirrtar, ainda que estes estejam em serviço. 

§ 22 A justiça militar dos Estados-Membros ou 
do Distrito Federal não dispõem de competência 
para processar e julgar civi~ mesmo tratando-se de 
infração pel\al, que possa ser qualificala, nos ter
mos do art. 9<>, do Decreto-Lei n2 1.001, de 21 de ou
tubro de 1969, Código Penal Militar, como ilícito de 
natureza militar cometido contra a Polícia Mifitar, o 
Corpo de Bombeiros Militar ou os seus respectivos 
integrantes. 

Art. 4l! Os inquéritos i~dos para apuração 
dos crimes mencionados nesta lei poderão ser ;;r.~o
cados a critério do Procurador-Geral de Justiça, que 
designarã membro do Min~rio PúbrJCO para pros-
seguir nas investigações. . · 

Parágrafo único. Aplica-se o mesmo procedi
mento nos crimes cometidos por policiais civis. 

Art. 5!! Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6'1- Revogam-se as disposições em cortrário. 

Ju;;tificaçllo 

É público e nolório que as Policias Mifitares 
dos Estados, vêm caracterizando sua conduta, nas 
suas funções específicas, pela extremada violência, 
no serviço de policiamento. 

Raro é o dia em que a imprensá não noticia 
três ou quatro mortes de vitimas da PM. E as justifi
cativas (Ião variam: alegam legitima defesa ou estri
to cumprimento do dever legal. CuriOso é que âs viii
mas, quase sem exceção, dão entrada em hospitais 
jã mortas, com o que fica impossível uma reconsti
tuição perfeita dos fatos, prevalecendo apenas a pa
lavra dos miicianos. 

O Relalório Final da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinado a investigar o extennínio de 
crianças e de adolescentes asseverou que: 

Gerou-se no Brasii um cenãrio corrom
pido, uma violência de cérta forma instituci~ 
nafiiada. acobertada e multiplicada pela im
punidade e a omissão dos poderes pltllicos. 
Juntamente com as noticias dos assassina
tos de meninos que diariamente aparecem 
em nossos jornais, vemos estampado um 
sistema de segurança pública altamente de
ficiente, distanciado do seu objetivo primor
dial de garantir e respeitar os direitos dos ci
dadãos. 
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Nesse sentido, o envolvimento de 
agentes do poder público, como policiais ci
vis e rmlitares, nesses crimes, não se mi:lstra 
uma exceção, ao contrário. A freqüência 
com que aparece essa participação denota 
uma orienlação ideológica fundamenlada no 
autoritarismo da Sociedade brasileira, rm.ito 
explorado pelos regimes mifllares que vive
mos até a década passàtla. 

O mesmo relatório afirmOu que: 

A atuação de policiais está em 3'> lugar 
no homicídio de crianças e adolescentes; hã 
denúncias no sentido de policiais deslruindo 
trabalhos de investigação, fazendo parte de 
grupos de estermínio e recebendo dinheiro 
de oomerciantes para assasSinar menores. 

Mas, dir-se-ía: e a Justiça. que faz? 
A JlS!iÇa está entn;gue à Ju;tiça Militar da pró

pria Polícia Militar, COfllJElleote pam jtJgar tais crimes. 
O massacre ocorrido no dia 2 de ou!t.bro de 

1992, na Casa de Detenção, em São Paulo, em ab
solutamente nada alemOrizou seus autores.: Ao in
verso. A imprensa noticiou movimentos pró-massa
cre, com louvóres aos matadores policiais. Fossem 
estes julgados pela Justiça comum, e certamenle a 
esta altura eslariam temerosos. Serão eles, entre
tanto, julgados pela Justiça Militar, cujos Conselhos 
são oomposlos por quatro oficiais da PM e um aucf,.. 
tor civil. Em suma: serão os homicidas julgados na 
própria casa... 

Esse estado de coisas, essa situação absurda, 
há que ter fim. Não é possivel·tolerar-se tanta iniqüi
dade JlOI' mais tempo. A Justiça comum, interpretada 
por magistrados ilustres, sempre julgou oom .inde
pendência e isenção de ânimo. Os crimes oometidos 
por policiais rmlitares em serviço de pofteiamento 
sempre foram da competência da Justiça comum, 
consoante estabelecida a Súmula n" 'JS7 do Supre
mo Tribunal Federal: 

Oficiais e praças das milícias dos Esta
dos no exercício de função policial civil não 
são oonsiderados militares para efeitos )Je
nais, sendo competente a Justiça comum 
para julgar os crimes cometidos por ou con
tra eles. · 

Esse entendimento vigorou desde a promulga
ção da Constituição de 1946, até que, na gestão do 
Presidente Geisel, a pretexto de assegurar o fortale
cimento do combate à subversão, houve alteração, 
passando a competência para a Justiça Militar dos 
Estados. 

O mal causado pela alteração foi tremendo. 
Agindo no serviço de policiamento os policiais müila
res, certos e seguros da· impunidade, passaram a 
matar inõJSCriminadarnente. Já sornam a mais de 
sete mH nos ütimos 'Qunze ~- A respeito, o Jornal 
do Brasil. edição de 11 de oubilro de 1992. noticiou: 

Confronto com policiais mata um a cada sere hora:.. 

O artigo 125, parágrafo 4'> da vigente Constitt.i
ção Federal estabelece que compete à Justiça Mil"l
tar Estadual processar e julgar os po&ciais mifdares 
e bombeiros militares nos crimes militares definidos 
em lei. cabendo ao tribunal competente decidir sobre 
a perda do postb e da patente dos oficiais e da gra
duação das praças. 

A lei que se retere o dispositivo constitucional é 
o Código Penal Militar (Decreto-Lei nº- 1001, de 21 
de oullbro de 1969), que em seu artigo 9" de&ne o 
que vem a ser crime mHitar. 

Não hã necessidade de· alterar qualquer dis
positivo eonstitucional, bastando ser alterado o De
creto-Lei n" 1001, de 21 de outubro de 196f. em 
seu artigo 9". ~ 

O projeto propõe a revogação da letra f dciinci
so 11 do artigo 9", e acréscimo de um parágrafo iJnico 
ao artigo 9", parágrafo esse assim redigido, seguir.. 
do os moldes da Súmula no. 297: Oficiais e praças · 
das mHicias dos Eslados no exereício de função poli
cial ciVIl, como tal consiclérado todo e qualquer servi
ço de policiamento; não são considerados para efei
tos penais, sendo competente a Justiça comum para 
julgar os crimes cometidos por um ou contra eles. 
. Isso colocarã fim aos desmandos a que esta-

mos assistindo. · · · 
A Gamara dos Deputados certamente nãÓ ·ne

gará a aprovação do projeio ·que b~ em úitiriia 
análise, oolocar um paradeiro à impunidade. · 

Brasilia, 30 de agosto de . 1995. - Deputado 
Hélio Bicudo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

. . . . 
~······················-······---·-····------···--·-·-·-·--·-

TfTULOIV . 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPITULO III 
Do Poder Judiciário 
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SEÇÃOVIII 
Dos Tnbunais e Juízes dos Estados 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça. 
obselvados os princípios es!abelecidos nesta Cons
titUção. 

§ 4l> Compete à JY!Itiça Militar estadual pro
cessar e julgar os policiais militares e, bombeiros 
militares nos crimes militares definidos em lei ca
bendo ao tribunal competente decidir sobre a per
da do posto e da patente dos oficiais e da gradua
ção das praças. 

DECRETO-LEI N2 1.001, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

CóDIGO PENAL MILITAR 

PARTE GERAL 
Livro único 

TITuLO I 
Da Aplic:ação da Lei. Penal Militar 

Art. 9lt Consideram-se crimes m~itares, em 
tempo de paz: 

I - os crimes de que tra~ este Código, quando 
definidos de modo diverso nã íei penal comum, ou 
nela não previstos, qualquer que seja o agente, sal
vo disposição especial; 

11 - os crimes previstos neste Código, embora 
também o sejam com igual definição na lei penal co
mum, quando praticados: 

a) por militar em situação de ativiclade ou asse
melhado, contra militar na mesma situação ou asse
melhado; 

b) por militar em situação de atividade ou asse
melhado, em lugar sujeito à administração militar, 
contra militar da reserva, ou reformado, ou asseme
lhado, ou civü; 

c) por militar em serviço, em comissão de na
tureza militar, ou em formatura, ainda que fora do 
lugar sujeito a administração militar contra militar 
da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil; -

d) por militar durante o período de manobras 
ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, 
ou assemelhado, ou civil; 

e) por militar em situação de ativiclade, ou as
semelhado, contra õ patrimõnio sob a administração 
militar, ou a ordem administrativa rrulitar; 

f) por mirrtar em situação de atividade ou asse
melhado que, embora não estando em serviço, use 
armamento de propriedade m!litar ou qualquer rnat&
rial bélico; sob guarda, fiscalização ou administração 
militar, para a prática de ato ilegal.; 

III - os crimes praticados por m~itar da reserva, 
ou reformado, ou por civtl, contra as instituições mili
tares, considerando-se comb tais não só os com
preendidos no.inciso I, como os do inciso 11, nos se
guintes casos: 

a) contra o patrimônio sob a administração mili
tar, ou contra a ordem administrativa m~i1ar; 

b) em lugar sujeito à administração maitar con
tra militar em situação de atividade ou assemeihado, 
ou contra funcionârio de Ministéiio militar ou da Jus
tiça Militar, no exercício de função inerente i'IO seu 
cargo; 

c) contra militar em formatura, ou durante o pe
ríodo de prontidão, vigilância, observação, explora
ção, exercício, acampameniD, acantonamento ou 
manobras; • 

d) ainda que fora do lugar sujeito à administra
ção militar, contra militar em função de natureza mili
tar, ou no desempenho de serviço de vigilância, ga
rantia e preservação da ordem pLblica, administrati
va ou jucliciâria, quando legalmente requisitado para 
aquele fim, ou em obediência a determinação legal 
superior. 

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N2. 297. Oficiais e praças das milícias dos Esta
dos no exercício de função policial civil não são con
siderados militares ~ efeitos penais, sendo com
petente a Justiça comum para julgar os crimes co
metidos por ou contra eles. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 
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PARECER 

PARECER~ 10, DE 1996 • 

Janeiro de 1996 

Da COMISSÃO DE CONSTITU/ÇA-0, 
.JUSTIÇA E CIDADANIA. sobre a .Proposta 
de Emenda Constitucional no 68. de 1995 (no 
163"95, na Câmara dos.Depmados. Casa de 
Origem), que "altera os-arts .. 71 e 72 âo"Ã.to · 
das Disposições Constitucionaii; Transitórias, 
introduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão no I. de 199-1". 

-----~ATO~: Senl!~o-~-~AQf::R BARBALHO 

I-RELATÓRio" 

Por interméQio,da .. M;çnsagem n° 863, de 15 de agosto de 1995, o 
Senhor Presidente da República submeteu à elevada deliberação dos Senhores 
Membros do Congresso Na'éiôriíil'-Pfójiósta de Emenda Constitucional, alterando 
os arts. 71 e 72 do ~to _das. Dispqsições. Constitucionais Transitórias, 

..•• J - • .;!- • 

introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n° I, de 1994. 

Na Câmara d()s Deputaaos, onde 'frattti'fou sob ·o n~-163, de 1995, a 
referida Proposta foi aprovadã:-Dos ténÍlos do Substitutivo dó-nobre Deputado. 
Ney Lopes, relator da matéria tanto na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação como na Comissão Especial. 

Remetida ao Seiiaí:lo 'Federal, a proposta recebeu o no 68, dil"1995, e 
foi despachada a esta Comissão, consoante o dispOsto no art. 356, caput, do 
Regimento I~temo, para emissão de p~cer. 

::; . . : . . : 

A mencionada Emenda Constitucional de Revisão n° 1, de 1994, 
instituiu o Fundo Social de Emergência, para vigorar nos exercícios financeiros 
de 1994 e 1995, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública 
Federal e de estabilização econômica. não se lhe aplicando, no exercício 
financeiro de 1994, o disposto na· parte final do inciso II do § 9° do art. 165 da 
Constituição. . 1 
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Os recursos do referido Fundo deveriam ser aplicados no custeio das 
ações dos sistemas de saúde e educaçt . beneficias previdenciários e auxílios 
assistenciais de prestação cofltinuada, inclusive liquidação · de passivo 
previdenciário, e outros pro~:-rramas de relevante interesse económico e social. 

recursos: 
O Fundo Social de Emergência era integrado pelos seguintes 

4' 

a) o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer nanrreza in_cidente na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer 
título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações; 

b) a parcela do produto da arr~çadação do imposto sobre 
propriedade territorial rurâl, do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
narureza e do imposto sobre operações dé crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos. ou valores mobiliários, decorrente das alterações produzídas pela Medida 
Provisória no 419 (IOF) e pelas Leis n°5 8.847 (ITR), 8.848 e 8.849 (IR), todas de 
28 de janeiro de 1994; · 

c) a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação, para 
trinta por cento, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, da alíquota da 
contribuição social sobre o lucro das pessoas juridicas a que se refere o § 1 o do 
art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econôrnicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades 
de previdência privada abertas e fechadas); 

d) vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e 
contribuições da União, excetuado o previsto nos itens a, b e c; . 

e) a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata 
a Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas 
juridicas a que se refere o§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
a qual passou a ser calculada nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, 
mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento sobre a 
receita bruta operacionaL como definida na legislação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza; e 
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f) outras receitas previstas em lei específica.· ·• 

As fontes do Fundo Social de Emergência mencionadas nos itens_g. 
fL. f:. e~- eram previamente deduzidas da base de cálculo~e qualquer vinculação 
ou participação constinicional. não se lhes aplicando o disposto nos arts. 158, II, 
159, 212 e 239 da Constituição. 

-
A parceÍa de vinte por cento do produto da arrecadação de todos os 

impostos- e contribuições da Uníão era previamente deduzida da base de cálculo 
das vinculações e participações constitucionais previstas nos arts 153, §5°, 157, 
II, 158, II, 212 e 239 da ConstituiÇão, vedada expressamentea sua dedução dos 
recursos . previstos no art. 159 da Constituição (aqueles destinados ao Fundo de 
Participa~ão dos Estados,.ao Fundo de Participação dos Municípios, aos Fundos 
Constifticiórtais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e à Cota-Parte dos 
Estados exportadores no produto da arrecadação do IPI). 

A parcela dos recursos provenientes do imposto sobr:e propriedade 
territorial rural e do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
destinada ao Fundo Social de Emergência, não podia exceder, respectivamente, a 
oitenta e seis inteiros e dois décimos por cento e cinco inteiros e seis décimos por -
cento do total do produto da arrecadação desses tnbutos. 

O texto ora submetido pelo Poder Executivo à aprec1açao do 
Congresso Nacional introduz as ·seguintes alterações nos arts. 7 l e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: 

a) prorroga-se até 31 de dezembro de 1999 a vigência do Fundo 
Social de Emergência; 

b) a dispensa da extgencia de lei complementar estabelecendo 
condições para a instituição e funcionamento do Fundo Social de Emergência 
(art. 165, § 9°, II da Constituição), inicialmente limitada ao exercício financeiro 
de 1994, é estendida a todo o período de vigência do Fundo; 

c) substitui-se a expressão "Medida Provisória n° 419" pela 
expressão "Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994"; 

d) a expressão "estendendo-se a vigência da última delas até 31 de 
dez-embro de 1995" (Lei n° 8.848, de 28 de janeiro de 1994) dá lugar à expressão 
"e modificações posteriores"'; 
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e) prorroga-se até 31 de dezembro de I 999 o aumento para trinta por 
cento da aliquota da contribuição social sobre o lucro das pessoas juridicas de 

~ 

que trata o§ l 0 do art. 22 da Lei 11° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como se 
permite a alteração dela por lei ordinária; · 

f) pr~rroga-se até 31 de dezembro de· 1999 a alíquota (setenta e 
cinco centésimos por cento) da contribuição .social para o PIS incidente sobre a 
receita bruta operacional das pessoas jurídicas de que trata o § 1° do art. 22 da 
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, assim como se faculta a sua modificação 
mediante lei ordinária. · 

No transcursõ de sua aprectaçao pela Câmara dos Deputados, a 
proposta sofreu diversas objeções, especialmente quanto· às perdas de receita 
impostas aos Estados e aos Municípios, à utilização em despesas ·consideradas 
supérfluas de recursos antes vinculados a áreas sociais, e ao próprio prazo de 
vigência do Fundo, considerado demasiado longo para um instrumento de 
emergência. 

O texto aprovado pela Câmara dos Deputados apresenta as seguintes 
diferenças em relação ao encaminhado pelo Senhor Presidente çia República: 

a) modifica-se para Fundo de Estabilização Fiscal o nome do Fundo 
Social de Emergência; 

b) inclui-se o advérbio "prioritariamente", para designar ás 
aplicações do Fundo de Estabilização Fiscal nos setores sociais; 

c) substitui-se a expressão "e outros programas de relevante 
interesse econômieo e social" pela expressão "e despesas orçamentárias 
associadas a programas de relevante interesse económico e social"; 

d) determina-se que o Poder Executivo publique bimestralmente 
demonstrativo de execução orçamentária do fundo, no qual discriminar-se-ão 
suas fontes e usos; 

e) abrevia-se o período de vtgencia do FundQ Fiscal de 
Estabilização, encerrando-o aos 30 de junho de 1997, ao i~vés de 31 de 
dezembro de 1999; 



688 
Janeiro de 1996 ~ 

f) o produto da arrecádação do imposto sobre propriedade territorial 
rural .decorrente das alterações intróduzidas pela Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 
1994, é excluído do rol de recursos inteh>rantes do Fundo;.. ...... r 

g) os cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
sobre propriedade territorial mral, que a União deve entrehrar· aos Municípios, 
deixam de ser objetq de dedução da parcela a que se refere o inciso IV do art. 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (vinte por cento do produto 
da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, excetuado o 
previsto nos incisos I a III do mesmo artigo); 

h) mediante o acréscimo da expressão "observado o disposto nos §§ 
3° e 4°", ao fim do incisQ IV do mencionado art. 72, procura-se deixar claro que 
os rec;ursos entregues pela União em cumprimento ao disposto no art. 159 da Lei 
Maior não se sujeita~ à deduÇão da referida parcela de vinte por cento; . 

i) a prorrogação das alíquotas das contribuições sociais sobre o Iuc~ 
líquido e para o PIS, aplicáveis às pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do ait. 
22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, vigorará somente até 30 de junho de -
1997. 

Foram apresentadas três emendas perante esta Comissão, de autoria 
dos nobres Senadores Ademir Andrade (nos 01 e 02) e Frei~ Neto (n° 03), cujo 
teor é o seguinte: 

~ Emenda n° o 1 

"Acrescente-se art. 3°, renumerando-se o atual. 
Art. 3° Dê-se nova redação ao parágrafo 2° do art. 72 do Ato 

das Disposições Constitucionais TransitóriaS: 
Art. 72. ··········-····························-···--··················-···· - ~ 

Parágrafo 2° As parcelas de que tratam os incisos I. II. Ill e V serão 
previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou 

·.-participação constitucional ou legal. exclusive a que se refere a art. 
159, I, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 158, II, 212 e 239 da 
Constituição." 

Emendan°02 

"Acrescente-se art. 3 °. renumerando-se o atual. 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. A União devolverá aos Estados e Municípios os recursos 
provenientes das receitas do Fundo Social de Emergência. apuradas no 
período compreendido entre a promulgação da Emenda Constitucional 
de Revisão n• O I de 1994. até a data da prõmulgação da presente 
C1filenda. em valores correspondentes às receitas cessantes .. .das. 
referidos entes federativos arravés dos fundos constitucionais 
estll,tllidos np art. 159. I.'" -

Emenda n°03 

"Altera a redação do parágrafo 4° do artigo 72 das Disposições 
Tran-sitórias- da Constituição nos termos do substitutivo adotado pela 
Câmara dos Deputados em seu art. z•. 

Art.~ z• O artigo 72 do Ato das DisposiÇões Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:· 

Art. 72. . ....... ·--· -·-·--· .... -·- -----·· ----- ·-----·--··-.--... -· -· ...... ---· 

Parágrafo 2• - As parcelas de que tratam os incisos r, IL III e V serão 
previamente deduzidas·dàbãse de cálCulo de"qualquer vinculação Olr· 
participação consrirucional ou legal. salvo a prevista no artigo 159. 
inciso I. da Constituição. 
Parágrafo 3• - As parcelas de que trata o inciso IV s~ previamente 
deduzida da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação 
constitucional ou legal. não se lhes aplicando o disposto nos artigos 
153. parágrafo 5•. 212 e 239 da Constituição. 
Parágrafo 4• - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos 
recurso~ previstos nos artigos 157. 158. incisos I e n. e 159 da 
Constituição." 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 
. ,.--

0 Fundo SóCia! de Emergência instituído pela Emenda 
Constitucional de Revisão n° 1, de -1994, vigorou dmante os exercícios 
financeiros de 1994 e 1995. sem qualquer argüição de inconstitucionalidade, 
inclusive quanto à possível inobservância da vedação expressa no art. 60, § 4°, I, 
da Lei Maior: " Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir a forma federativa de Estado ". 
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A presente Proposta de Emenda Constinicional beneficia-se da 
mesma presunção de constitucionalidade, pois seu principal .. e quase único 
objetivo é a prorrogaçãp do referido Fundo. ~-_j . 

A iniciativa do Senhor Presidente da República tem fundamento no 
art. 60. II, da Constituição. -

Não há. também_ reparos a fazer -quanto à juridicidade, técnica 
legislativa e regimental idade da Proposta de Emenda Constitucional n° 68,. de. 
1995. . ' ' -·. 

Uma vez que a proposta em pauta visa à prorrogação do Fundo 
Social de Emergência torna-se indispenSável avaliar o seu deseiPpenho, por meio 
da análise da origem e aplicação de seus recursos. 

Para retirar a discussão do terreno da passionalidade e estabelecer 
absoluta t:ran,sparência nesse · instrumento de política econômica, o~ 
demonstrativos elaborados registram, inclusive, a memória de cálculo ~ 
composição de suas receitas. 

As ·tabelas nos 1 a 6, em anexo, foram construídas segundo 
metodologia utjli~ pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério 
da Fazenda, e contêm: · 

a) tàbelas nos. I e 2., cálculo das ·perdas dos Fundos de Participação e 
dos Fundos Co~tucionais para 1994 e 1995, respectivamente; . ' ' 

b) ~las nos3 e 4, demonstrativo da apropriação, pelo Fundo Soêial 
de Emergência; de recursos destinados à educação; 

c) tabela n° 5, deJTionstrativo da origem dos recursos do Fundo 
Social de Emergência em 1994 e 1995; 

·. . d} tabela n° 6; demonstrativo de aplicação dos recursos do Fundo 
Social de Emergência em 1994 e 1995. \ 

. Ressalte-se que, em face da mudança de moeda ocorrida em 1 o de 
julhci·de 1994·, os números do Sistema de Administração Fim{nceira do Governo 
Federal - SIAFI, onde se encontra registrada toda a execução da despesa federal, 
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foram convertidos para real, mediante a divisão pela UR V mensal, o que toma os 
valores apresentados nas tabelas n°5 I a 4 divergentes daqueles do Sistema. 

~ 

Em função disso, nas informações prestadas pelo Poder Executivo, 
foi preservada a sil,.'llificação econômica dos números expressos em cruzeiros 
reais no Sistema SIAFI94CR. no período de março a junho de 1994; por essa 

~~ 

razão. os valores encaminhados pela Secretaria do Tesouro Nacional diferem 
nominalmente dos apresentados· tanto no citado Sistema corno no SIAFI94. 

As tabelas n°5 I e 2 mostram, de forma inequívoca, que os Estados, ó 
Distrito Federal e os Municípios foram os grandes perdedores com a criação do 
Fundo Social de Emerg_ência, na medida em que- deixaram de receber, nos 
exercícios de !994 e 1995, em valores -atualizados, um total de R$ 2.981,9 
milhões, por conta de repasses do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito. Federal - FPE, do Fundo de Participação dos Municípios- FPM e dos 
Fl.dldos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim distribuídos: 

R$ milhões 

1994 1995 Total 
.. -

FPE 519,1 845,0 1.364,1 

FPM . 543,2 884,3 1427,5 

Fundos Constitucionais 72,4 117,9 190,3 

Total 1..134,7 1.847,2 2.981,9· 

Inflator: IGP-DI- FGV 

A alegação da área econômica do Governo Federal, reiterada em 
declarações dos Ministros da área social, de não ter havido significativos 
remanejamentos de verbas dentro de cada função orçamentária é correta, 
conforme verifica-s~ nas tabelas nos 5 e 6. Em· regra, o Fundo Social cie 
Emergência devolveu recursos às áreas sociais em montantes superiores aósâelas 
retirados. 
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No exame da área da seguridade social, os dados informados pela 
Secretaria do T escuro Nacional dão conta de que o total desvinculado das 
contribuições sociais, que alcançou R$ 5. 994,9 milhões é R$ 12.428,0 milhões, 
em I 994 e 1_995, respectivamente, foi inferior aos gastos nos mesmos anos (no 
caso de 19~5, até outubro), que somaram R$ 6.076,3 milhões e R$ .12.469,7 
milhões, respectivamlmte, para as funções assistência e previdência e R$ 2.316,2 
milhões e R$ 1.495,5 milhões para a função saúde. 

Recebendo o maior volume de recursos, a função previdência 
concentrou tais valores no pagamento dos inativos e pensionistas da União, o 
que, em 199( representou 27% e, em 1995, 41,5% do total geral das aplicações 
do Fundo. ~ 

O cumprimento do disposto no art. 72, IV, do ADCT, implica a 
dedução, em favor do Fundo Social de Emergência, de 20% de todos os impostos 
e contribuições da União, antes do cálculo de qualquer vinculação. EI!J 
conseqüência, a destinação constitucional de 18% da receita de impostos federai~ 
para a educação ficou reduzida, no exercício de 1994, em R$ 628,9 milhões, e~ 
em 1995, em R$ 1.471,7 milhões. Quanto ao salário-educação, a redução foi de 
R$ 232,5 milhões e R$ 460,8 milhões, respectivamente, .nos dois citados 
exercícios financeiros, conforme demonstram as tabelas !fe ~os 3 a 5. 

Em contrapartida, .a função educação recebeu do Fundo Social de 
Emergência um total de R$ 1.280,4 milhões, em 1994, e de R$ 1.485,4 milhões, 
em 1995, conforme podé ser verificado na tabela n° 6. Ressalte-se que· o 
demonstrativo de aplicações de 19_95 envolve apenas os dez primeiros meses, 
enquanto o de origem cobre todo o ano. 

Portanto, da análise dos dados apresentados e constantes das tabelas 
anexas. conclui-se que o Fundo Social de Emergência destinou, em 1994, para a 
seguridade social 40% acima do total de recursos desvinculados. Quanto à 
educação, t~l_percentual foi de 48,6% no mesmo ano. Já em 1995, utilizando-se a 
projeção para o total do ano (uma vez que os números oficiais da aplicação de 
recursos informados ao Senado Federal abrangem apenas o período de janeiro a 
outubro), depreende-se que as aplicações do Fundo Social de Emergência com a . 
seguridade social superaram a receita deduzida em 2 I, 1%, e com a educação, 
mantida a tendência, o gasto de R$ 1.782,5 milhões representa redução de 7,7% 
em relação ao montante deduzido. 
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Para o grande público, o Fundo Social de Emergência é sinônimo de 
gastos indevidos e ilegítimos, os quais envolvem, dentre ~utros itens, a aquisição 
de gêneros alimentícios, material de limpeza, auxílio-creche, remune!Jição de 
assessores e recuperação de prédios históricos. 

. .. 
E oportuno registrar que essa visão é decorrente da inadequada 

denominação dada pelo Poder Executivo ao referido Fundo. Na realidade, a 
Fonte 199 - Recursos do Fundo Social de Emergência destinava-se. desde o 
inicio. a equilibrar as contas do Governo Federal. ObY.iaill~nt~:,.nessas contas ·sãó 

encontrados os mais diversos elementos de despesa. admitidos ·no orçamento da 
União. ~ 

Em suma: não há anomalia nas despesas efetuadas com recursos do 
Fundo, mas sim na errônea denominação dada a esse. 

Outro aspecto a· ser analisado é a importância da prorrogação do 
Fundo Social de Emergência, para a continuidade do processo de estabilii:ação da 
economia brasileira. 

De fato, a Constituição de 1988 contempla um elevado grau de 
vinculação das receitas, representando cerca de 85 % da arrecadação tributária 
da União. Isso garante, por um lado, o atendimento das áreas eleitas como 
prioritárias pelo legislador constituinte, mas, por outro, gera uma excessiva 
rigidez orçamentária, que dificulta o financiamento. de outras despesas. · 

Na medida em que dispositivos constitucionais impedem o 
remanejamento d2s receitas vinculadas, há uma quase obrigatoriedade de 
realização de dispên,!fios em algumas áreaS, contrastando com escassez em áreaS 
não contempladas com a vinculação de receitas. 

As alternativas para enfrentar o problema acabam sendo a não
realização de programas _importantes ou, no caso de despesas inevitáveis, o 
financiamento via endividamento ou emissão de moeda, ambos com efeitos 
inflacionários. 

Quando da elaboração do Plano Real, o Fundo Social de Emergência 
foi concebido como um mecanismo temporário que permitisse, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, a desvinculação de receitas orçamentárias de modo a 
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possibilitar um financiamento não-intlaii:ionário do déficit fiscal da União, até a· ' 
realização de reforma constitucional redefinidora do regime fiscal em bases 
menos rigidas. ........... . . .... ~. 

Não se trata, portanto, de fimdo contábil no sentido estrito, mas, 
fonna de flexibilizar~a utilização de receitas orçamentárias constitucionalmente 
vinculadas. A desvinêulação provocada pelo Fundo Social de Emergência não é 
completa, pois pennanece a obrigatoriedade de aplicação das receitas assim 
apropriadas. na área soci.al e em pro~:->ramas de. relevante interesse econõmico e 
sociaL 

Percebe-se, portanto, que o Fundo Social de Emergência, além de 
não ter as caraterísticas de' "fimdo'", não é exatamente "social", já que a definição 
de ''programas de relevante interesse econômico e sociar' permitia larga margem 
de manobra ao Executivo na aplicação de seus t:ecursos; ele tampouco é de 
"emergência", pois, após viger por dois exercícios financeiros, a Proposta de 
Emenda Constitucional enviada pelo Poder Executivo previa prorrogação dcij.e 
por quatro anos: t 

Em boa hora, a Câmara dos Deputados aprovou a redução de seu 
prazo de vigência e a alteração de sua denominação para Fundo de Estabilização 
FiscaL o que o torna mais adequado a seus objetivos. • 

A questão agora é saber se, decorridos 18 meses da implantação do 
Plano Real e tendo em yista seus resultados, esse mecanismo temporário de 
desvinculação de receitas· orçamentárias para o financiamento não-inflacionário 
de déficits do Orçamento da União ainda é necessário. · 

A resposta a tal indagação deve ser buscada nos seguintes fatos e 
constatações: 

·a) apesar de não ter havido qualquer alteração de caráter permanente 
nos capítulos da Constituição que tratam do Sistema Tributário Nacional e das 
Finanças Públicas, a atual situação fiscal é bastante diversa daquela vigente 
quando da criação do·Fundo Social de Emergência, na medida em que não estão 
mais presentes os efeitos da inflação na redução \das receitas, nem na compressão 
das despesas públicas, via sua desvalorização; 

b) a contribuição efetiva do Fundo Social de Emergência para o 
sucesso do Plano Real deve-se à ampliação dos graus de liberdade do Governo 
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Federal na condução de sua política fiscal, o que lhe pennitiu remanejar recursos 
orçamentários de áreas superavitárias para as deficitárias, evitando assim a 
elevação do endividamento público; • 

c) tal beneficio, porém, foi contrarrestado pelo aumento brutal da 
taxa de juros, outrg pilar de sustentação do programa de estabilização econômica, 
que levou a dívidâ púplica federal a níveis recordes - mais de R$ I OS bilhões no 
final de 1995 - o que invalida, em parte. o argumento de que a desVinculação de 
receitas foi uma alternativa à eie·vação do endividamento público; · 

d) a execução dessa política monetária, com majoração dos juros e 
do nível de endividament'! da União, refletiu-se nas finanças dos Estados e dos 
Municípios, contribuindo decisivamente para a deterioração de sua situação 
global; 

e) a existência do Fundo Social de Emergência é mais um fator de 
agravamento dessa situação, na medida em que exclui partp do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer:. natureza . da base de ~álçulo. dos Fundos de 
Participação e dos Fundos Constitucionais reduzindo, assim, o volume de 
recursos transferidos pela União. Tais perdas, conforme já demonstrado, 
chegaram a quase R$ 3 bilhões nos exercícios de 1 994 ~ 1995, apenando 
sobretudo as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, justamente as mais pobres 
da Federação; 

t) as compensações oferecidas pela União às referidas unidades da 
Federação não têm sido proporcipnais aos ônus estabelecidos. Isso ficou claro 
durante o longo e penoso processo de renegociação das dívidas estaduais com o 
Governo Federal, no qual os Estados interessados em refinanciar suas dívidas 
foram submetidos a programas de ajustamento, com sacrificio de sua autonomia. 
Ainda assim, o montante global dos novos empréstimos concedidos até agora -
em torno de R$ 450 milhões, segundo o Ministério da Fazenda- foi menor do 
que as perdas totais dos Estados com a criação do Fundo Social de Emergência. 

Aflora, portanto, uma clara contradição na proposta de prorrogação 
do Fundo Social de Emergência: atende-se ao imperativo de· ajustamento das 
contas da União, mas contribui-se para ·o desajuste das demais unidades 
federativas. É de se perguntar: pode o Plano Real continuar bem-sucedido com 
uma União ajustada e os Estados e Municípios em situação de desequilíbrio? 
Aparentemente, não. 
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A questão, porém, deve ser entendida sob um aspecto dinâmico pois 
os efeitos positivos sobre toda a economia brasileira trazidos pelo processo de 
estabilização da moeda estão sendo observados· em. diversos setores e 
repercutirão sobre as finanças dos Estados e dos Municípios, contribuindo, de 
modo decisivo, para seu equilíbrio. Assim, pode-se considerar o Fundo Social de 
Emergência como um dos instrumentos necessários à estabilidade econõmica, · ., 
desde que dentro de um limite temporal improrrogável, visto ser aplicável a uma 
situação conjuntural. 

Rekristre-se, por oportimo, que o Congresso Nacional vem atendendo 
prontamente a todas as propostas do Poder Executivo que visam à implementação 
de ações para a manutenção do Plano Real e do equilíbrio econõinico, dotando-o, 
assim, dos instrumentos necessários à aâministração do Plano e à gcivernabilídade 
do País. 

A análise dos dados informados pelos Ministérios da Fazenda e dq_· 
Planejamento e Orçamento, demonstra que o Fundo Social de Emergêncii 
provocou, nos exercícios·de 1994 e 1995, transferência de recursos de Estados e 
Municípios de, aproximadamente, R$ 3 bilhões, em favor da União, que passou a 
dispor de receitas adicionais para o financiamento de seu déficit orçamentário . 

. 
Ademais, ficou claro que o Fundo Social de Emergência não faz jus 

a tal nome pois parte dos recursos desvinculados de aplicações em àreas sociais, 
foi carreada para a cobertura de despesas nos assim chamados ".programas de 
relevante interesse econõmico e social", a critério do Poder Executivo Federal. 

Trata-se, em verdade, de hábil mecanismo que contorna as 
vinculações de receitas orçamentárias consagradas na Constituição Federal de 
I 988, de forma a dar mais liberdade ao Governo Federal na condução de uma 
política fiscal que favoreça a continuidade de seu programa de estabilização 
econõmica, o que já foi reconhecido pela Câmara dos Deputados ao alterar a 
denominação para Fundo de Estabilização Fiscal. 

Quanto à importância da prorrogação de tal instrumento para a 
continuidade do sucesso do Plano Real, vimos que a contradição entre a 
necessidade de ajuste da União vis-a-vis o desajuste provocado nas demais · 
unidades da Federação, na medida em que ficaram explícitos os sacrificios a elas 
impostüs ao -perdei-em receitas--p-ata-a-União-.,-será resolvida na medida em que os 
fiutos da estabilização econõmica forem sendo apropriados pelo conjunto da 
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sociedade. Assim, em face dos apelos do Governo Federal e da importância do 
Plano Real na contenção do processo inflacionário, entendo cabível a renovação 
do Fundo pelo período improrrogável de 18 meses. 

Quanto·ãs três emendas apresentadas, elas implicam modificações 
(devolução das imBortâncias deduzidas em favor do Fundo Social de Emergência, 
durante o perioão 1994/1995, dos recursos de que trata o art. 159 da
Constituição, bem como a exclusão deles do Fundo de Estabilização Fiscal) que, 
ao subtraírem parcela essencial dos recursos integrantes do Fundo,_ 
inviabilizariam sua utilização como instnnnento de política econômica .. 

Assim, manife_:;to"me favoravelmente à .aprovaç_ão da Proposta de 
Emenda Constitucional no 68. de 1995, nps tennos ·em que foi enviada pela 
Câmara' dos Deputados. 

SaladasComissões,em 24 de janeiro de 1 996. 

~,.--- :\·~~·- .-- ;' 

C~rlos Patrocinio -

lherme Palmeira _ 
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Além das Emendas n°S 1 e 2, de autoria do 
nobre Senador Ademir Andrade, e n° 3 do insigne Ser.~ador Freitas 
Neto, já examinadas no parecer por mim relatado aos 18 de janeiro 
do presente ano, foram apresentadas mais duas emendas à 
Proposta de Emenda Constitucional no 68, de 1995. Uma de autoria 
do preclaro Senador Josaphat Marinho (a de no 4), outra, do ilustre 
Senador Ronaldo Cunha Uma ( a de n° 5). 

As Emendas n°s 1 a 3 foram reiteradas nos 
mesmos temias. Somos pela sua rejeição com fulcro nas razões 
adlizidas no referido parecer, isto é, as modificações . propostas 
(devolução das importâncias deduzidas em favor do Fundo Social de 
Emergência. durante o período 1994/1995, dos recursos de que trata 
o art. ·159 da Constituição, bem como a exclusão deles do Fundo de. 
Estabilização Fiscal ), ao subtraírem parcela expressiva dos recursos 
integrantes do Fundo, prejudicariam os fins por ele visados. 
' 

<. . · A Emenda n° 4 estende até 31 de dezembro· 
·de , 997 a vigência do Fundei de Estabilização Fiscal, tendo em vista 
o princípio constitucional da anualidade da lei orçamentária. 'h / 
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Embora o orçamento seja ânuo e, 
atualmente, o exercício financeiro coincida com o ano civil ( art. 34 
da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964), isso-não prejudica as 
apropriações e desvinculações efetuadas pelo Fundo, tanto que no 
exercício financeiro de 1994 elas ficaram restritas ao período de 1° 
de março a 3,.~ de dezembro. (A Emenda Constitucional de Revisão 
n° 1, de 1994, só foi promulgada em 1° de março.) 

Ademais, a ampliação por seis meses da 
vigência do Fundo de Estabilização Fiscal, em relação ao prazo 
fixado no Substitutivo aprovado pela Câmara dos D'eputados, 
acarretaria maiores pEJ!rdas para Estados e Municípios, agravando a 
sua difícil situação financeira . . 

Ela também enfraquece o caráter provisório 
do Fundo cuja prorrogação é pleiteada pelo Governo Federal, na 
suposição de que durante a sua vigência serão adoradas medidas 
legislativas objetivando proporcionar-lhe os instrumentos 
necessários para assegurar o equilíbrio fiscal em bases 
permanentes, requisito fundamental para o sucesso do plano de 
estabilização fiscal. 

Isto posto, somos pela rejeição da Emenda n° 
4. 

.· 
A Emenda n° 5 introduz várias modificações 

no texto da Proposta de Emenda Constitucional no 68, de 1995. 
Algumas de natureza técnico-forma!; visando a melhoraf a sua 
inteligibilidade. -outras de natureza material, como as que retiram do 
âmbito do Fundo o produto da arrecadação do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer natureza: 

a) incidente na fonte sobre pagamentos 
efetuados, a qualquer título pela União, inclusive suas autarquias e 
fundações; / 

; 

b) decorrente das alte~ões , produzirias 
pelas Leis n°S 8.848 e 8.849, ambas .de 28i de j~eiro- de 19S 
modificações posteriores. 1 / ) · 

699 
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Propõe-se· também a redução,. de trinta por 
cento para dezoito por cento, da alíquota da contribuição social 
sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o parágrafo 1 o do art. .h 
22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, uma vez que a Lei n~ 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, fixou em dezoito por cento a 
alíquota aplicável: a partir de 1 o de janeiro de 1996, aos 
mencionados contribuintes. 

Apesar . de. compartilhar a preocupação do 
eminente Senador Ronaldo Cunha Lima com as perdas impostas a 
Estados e Municípios, que corresponderam a R$ 2.891 ,9 no período 
1994/1995, sou forçaéo a reconhecer que a retirada das parcelas 
relativas ao imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 
reduziria substancialmente as fontes de recursos do Fundo de 
Estabilização ·Fiscal, o que. decerto, afetaria a sua utilização como 
instrumento de política econômica. - t 

'l"· 

Isto posto, somos pela rejeição da Emenda~ 

Sala da Comissão; 24 de janeiro de 1996. 

, Presidente 

.{ _ ;:._.__~_...._\L , .Relator úCJ . 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex

pediente lido vai à ptjllicação. · 
daquele Grupo Parlamentar e da constituição da Co
missão Executiva para a 50ª Legislatura e, ainda, 
solicitando que esta Presidência dê ciência ao 
KNESSET - Parlamento do Estado de Israel. (Diver
sos n2 8, de 1996). 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suasst.ma) - A Pre
sidência recebeu o Ofício n" 379195, de 13 de de
zembro último, do Senador Bernardo Gabral, comu
nicando que assumiu a Presidência da Comissão 
Executiva do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, dando 
conhecimento de documenlos relativos à formação 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

É o seguinte o ofício recebido: 
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Brasüia, 13 de dezembro de 1995 . 
• 

Senhor Presidente: 

Apraz-me comunicar v Exa., que asswrü a Presidência 
da Comissão Executiva do Grupo Parlamentar Brasil Israel, criado pela Resolução n• 16-

:CD, de 1989, e panicipamâa Executiva os demais membros como segue. 

1 • Více Presidente Deputado Atüa Li111 
· 2• Vice Presidente Senador Hueo Napoleio 

Secretario Geral . Senador Pedro Piva 
1• Secretário Deputado Benedito Domingos 
2• Secretário Deputado José Carlos Coutinho 
1• T esoureirb Deputado Max RosenmaDD 
2 • Tesoureiro Deputado Cunha Bueno 
Diretor de Relações Parlamentares Deputado Inocêncio Oliveir" 
Diretor de Assuntos Científicos, Tecnológicos Deputado Jacques Wagner 
e Comerciais 
Diretor de Assuntos Culturais e Históricos Senadora Emília Fernandes 

Tendo sido reconduzido a Sc::cretana Exc::cutlva, o L>r 
Armando M. da Fonseca. 

AproYeito o ensejo, e solicitar de V. Exa., o envio de 
correspondência ao Parlamento do Estado de Israel (KNESSET). comunicando d 

. constituição da Comissão Executiva para so• Legislatura 

Atenciosamente, 
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702 ANAlS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 -

ATA 0~. fUND.~ÇAO 00 GRUPO PARLAMENTAR .BRASIL-ISRAEL 

Aos dezesseis dias do·mês de fevereiro do ano de mil, 
• 

novecentos e oltenta e nove, às dez horas da manhã, na sala da 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do 
• 
~ 

~rasil, co.mpareceram os integrantes do Congresso Nacional infra-

assinados, presentes com o fim especifico de constituírem o GRU

PO PARLAMENTAR BRASIL-ISRAEL, que objetiva essen:ialmente: 

I - promover o intercâmbio de experiência parlamentar 

entre·o Congresso Nacional do Brasil e o KNESSET - Parlamento do 

Estado de Israel; 

II-· aprofundar·o estudo, o conhecimenta e ·a preser~-
ção das fontes culturais dos dois países; 

III- incentivar as reÍações científicas, tecnológicas 

e comerciais de interesse comum. 

Até a elaboração e aprovação dos Estatutos da nova en

tidade é designada, p~los presentes a esta Assembléia de consti-

tuição, uma Comissão Exeçutiva, assim composta: 
' I 

- Presicente Deputado ADOLFO OLIVEIRA; 

- li! Vi ce-Presidente Senador JOÃO MENEZES; 

2!! V ice-Presidente Deputado ADROALOO STRECK;-

Secretário-Geral Senàdor MAURO BENEVIDES; 

12 Secretário : Deputado SOLON BORGES;· 

21! Secretário Deputado GIOEL CANTAS; 

l!! Tesoureiro Deputado JORGE VIANNA; 

21! Tesoureiro Deputado CUNHA BUENO; 
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Diretor de Relações Parlamentares: Senador MARCONDES GADELHA; 

Diretor de Assuntos Científicos. Tecnológicos e Comerciais 

Deputado~FABIO FELDMANN ; 

- Diretor de Assuntos Culturais e Históricos: 

Deputado JOSt MAURICIO; 

. . 

a qual nomeará um Secretário Executivo integrante do quadro de 

servidores da Secretaria da câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal, e que terá a seu cargo elaborar o anteprojeto de Esta-

tutos a ser submetido à próxima assembléia do Grupo Parlamentar, 

ficando expressamente autorizada a praticar todos os ates nece~ 

sários ao cumprimento dos objetivos da instituição. E por es-

tarem assim acordados todos os-presentes, foi lavrada a presen-

te Ata, que vai assinada por todos e ratificada pelo Presidente 

da Assembléia, Deputado ADOLFO OLIVEIRA. 

- S~nador JOÃO MENEZES 

- Senador CID SABOIA DE CARVALHO 

- Senador NEY MARANHÃO 

- S~nador RUY BACELAR 

- Senador JOÃO LOBO 

-Senador· ÁUREO MELLO 

- Senador SEVERO GOME~ 

- Senador MAURO BENEVIDES 

- Senador RONALDO ARAGÃO 

- Senador JOÃO CASTELO 

- Senador MARCONDES GADELHA 
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Deputados: 

- JOSE CARLOS COUTINHO . 

- JOSE LUIZ DE SA 

- OSWALDO BARRETO DE ALMEIDA 

- MARCOS FDR~IGA 
- ÁLVARO VALLE 

- ADOLFO OLIVEIRA 

- BERNARDO CABRAL 

- EDIVALDO HOLANDA 

FLÁVIO ROCHA 

- ADROALDO STRECK 

NYDER BARBOSA 

FÁBIO FELDMANN 

- GIDEL DANT AS 

- JOAO DE DEUS ANTUNES 

- ROBERTO AUGUSTO 

- JORGE VIANNA 

- AFRIZIO VIEIRA .LIMA 

- DELIO BRAZ 

- LUIZ VIANA NETO 

- DJENAL GONÇALVES· 
• 

- FRANCISCO BENJAMIM 

- INOC~NCIO OLIVEIRA . 

- N!LSON GIBSON 

- ROBERTO BALESTRA 

- JOSÉ L!NS 

- RUBEM BRANQUINHO 

- OENISAR ARNEIRO 

SÉRG!O WERNECK 

ARNALDO FARIA DE SA

BENITO GAMA-

OSVALDO COELHO 

- ASSIS CANUTO 

- GEOVANI BORGES 

JOSÉ VIANA 

- VICTOR FACCIONI 

- CUNHA BUEND 

- JOSÉ MAURICIO 

RESOLUÇÃO N• 16. DE 1989 

Cria o Grupo Parlamet~lllr 81'11511·lsraeL 
Fãço saber que a .Câmara "dos Deputados aprovou c eu promulgo a seg:uinte resolução: 

Janeiro de 1996 

An. 1.. Fica criado~ como serviço de coopcraç<io interparlamentar .. o Grupo Parlamentar Brasil-Israel. 
An. 2"' O Grupo Parlamentar rcger-se·á por seus estatutos. aprovados pelos respectivos intcg:rantcs .. cujas dispo-

sições nào poderão contrariar quaisquer prescriç~ legais. ou regimentais em vigor. 
An. 3• Esta JCsolução entrará c~ vigor na data de sua pu"'licação. 
An. 4• Revogam--se as disposiçõe.s em Contrário. 
Câmara dos Dcpu<ados. 21 de setembro de 1989. - Deputado Paes de Andrade, Presidente da Coimara dos 

Deputados. 
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ESTATUTO .00 GRUPU PARLAMENTAR BRASIL-ISRAEL 

Grupo Parlamentar Brasil-Israel -Resolução No. 18/1989- C.D 

Ata aa Assembl~ta Geral, para eleição aa Comissão Executiva 
ao Grupo Parlamentar·Brastt-lsrael, quadrlênlo 91/94; discussão e 
votação do proJeto de estatutos. Aos aezolto (18) atas ao mis de 
abril ae mil no~vecentos e noventa e um.C1.991), às 10 horas da ma
nhã, na sala aâ Comissão Permanente de Educação, Cultura e Oespor~ 
to, reuniram-se os membros do Grupo Parlamentar Brast I-Israel, que 
esta subscrevem, sob a Presldincia da Deputada SANDRA CAVALCANTI, 
ae ac6rdo com a resolução No. 16/1989, com o fim de eleger a Co
missão Executiva para o quadriénio 91/94, bem como a dlscusslo e 
votaçfio do seguinte proJeto de estatutos: 

ESTATUTO 

Da Finalidade- ObJetiVOS-·""! Se-de 

Art. 1!!- o Grupo- Parlamentar Brasil-Israel, ~ recon.necldo 
como serviço de cooperaçlo interparlamentar. 

Art. 22 - o Grupo terá entre outros os seguintes propásitõs: 
~j ~~R~~F li~i~iH B~FffiiR~R~~ RRtF~ H~ ~~FIMffiiRtH~ HH Qr~si i 

e de Israel, através ae visitas parlamentares e aa realizaçao de 
seminários e simpósios, estimular a crlaçio de Grupo parlamentar 
Idêntico em lsrae~; consolidar os laços da solidariedade entre: o 
Brasil e Israel; 

b) Manter relacionamento com outras entidades culturais que 
visem a dlfusfio do Brasil em. Israel; 

c> Buscar através da comunidade Judálca brasileira o maior 
connecimento da cultura Judálca em geral e de Israel em particu
lar, com o obJetlvo de acrescentar esta contribuição à cultura na
clonai; 

d) Permuta periódica de publlcaçDes e trabalhOS sobre maté
r ta 1 eg t s t at·r v a e com as comi asiles Permanen-t;es da c amara e do Se
nado; 

e> lnterc6mblo de experlinclas parlamentares, pesquisas e 
estudos sobre problemas relacionados com os dOis poises, nos seto
res econ6mlco, social politico e cultural,e sugerir mêdldas con
cretas aos demais poderes; 

t> Intensificar os 1~os cu11:ura1s, sociais e llngulstlcos . ' entre os dois poises; 

g) Prestigiar as solenidades de car6ter cCvlco, cult~ral
rellgloso promovidos por Israel através da sua Embaixada, consuJa· 
dos e comunidade Jud61ca brasileira; 
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h> Resguardar e defenller a mi sslo mil ena r do povo 11e 1 sr a e 1. no 
con~ex~o in~ernaclonal, para·paz, ·harmonia e segurança· universal; 

Ar~. SR - o Grupo tem sede na Capt~al da Repób~ca e funcionará em 
dependlnclas do E~lffclo do Congresso Nacional. 

Dos Membros 

Art. 42 -o Grupo~ composto por membros do Congresso Nacional, 
eleitos democraticamente e em exercfclo das funçDes·parlamentares; 

Parágrafo 6nlco -A~ filiar-se, o parlamen~ar aceita os obJe~Jvos 
do Grupo, prevls~os nes~e E.sta~uto. 

Dos Orglos 

Art. SR- Slo orglos do Grupo: a Assembl~la Geral e a Comlsslo 
Executiva. 

Ar~. 6R - A comlsslo Executiva compGem-se de: um Presidente, um 
primeiro Vlce- Presidente, ~m segundo Vlce-Presldente, um prt~elro 
Secretário, um segundo Secretário, um primeiro Tesoureiro, uml Dl
re~or ele Asssun~os Clentlflcos-Tecnológlcos e Comerciais, e um DJ
re~or de Asssun~os Culturais e ~ls~6ricos, eleitos pela Assembléia 
Geral, peJo prazo ae·um~ legislatura, permitida a reelelçlo: 
Parágrafo 12 a elelçlo dos membros da Comlsslo Executiva, será 
realizada durante o perlodo destinado às sessDes preparat6rlas da 
C3mara dos Deputados; 
Parágrafo 22 -se qualquer membro da comlsslo Executiva deixar de 
fazer parte ou renunciar a mesma, proceder-se-a a esco1na do su
cessor, salvo se faltar menos de seis meses para o t6rmlno do man-
Ciato-da Comi sslo·. _ _ .. _ ____ _ 
Parágrafo 32 -Haverá um secret6rl'o-Executlvo designado pelo Pre-
sidente. · · 
Parágrafo 12 - A convocaçlo do Grupo, poderá ser falta pelo Presi
dente, por 1/3 da comlsslo Executiva ou por 2/3 dos membros filia
dos. 

Da compet&nc la 

Art. 7R- Compete a Aseembl~la Geral: 
a> Eleger Comlsslo Executiva; 
b) Alte~ar os Estatutos; 
c> Apreciar o relatório de atlvldades e pres~açlo de 

das despesas realizadas pela comlsslo Executiva. 

Art. SR - Compete a Comlsslo Executiva: 

a> Organizar o programa de atlvldade do Grupo; 
b) constituir dalegaçlo; 

contas 

c> Exame de estudos, pareceres, teses e trabalhos a serem apre
sentados em conferencias nacionais ou Internacionais; 
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d) Propor atteraçlo dos Estatutos; 
e> Propor a admissão de novos membros; 
f) tndlcaçlo de observadores parlamentares; 
g) Ãutorlzação de quaisquer despesas ou apravaçio de cr~ditos: 
n> concesslo ou recebimentos de qualquer espécie de doaçlo, 

de aJuda de custo ou representação: 

7(17 

I) comunicar para fins regimentais 6 Presld&ncla das respectíwas 
casas do Congr~so Nacional, os nomes doa Integrantes de delegação 
de observadores parlamentares,assim como de assessores e secretá
rios que devam acompanhar as delegaçDes e representaçGes; 

J) Resolver os casos omissos neste Estatuto; 
I) Delegar ao Presidente, total ou parcialmente suas competAn

cias; 
m> Fixar a compet&ncla do Secretário Executivo. 

Art. 92 - Compete ao Presidente representar o Grupo em suas atlvl
dades,, convocar e presidir suas reunrDes e fazer cumprir as suas 
resoluçlies; 
Parágrafo único: o Presidente, em suas faltas ou Impedimentos, se
rá suDstltuldo' pelo 12 Vlce-Presldente e este pelo 20. VI ce-Pre
sidente, este pelo secretário-Geral. 

Art.102- Compete ao Secretário-Geral: 
a> Organizar os.serviços da secretaria: 
b) Assistir ao Presidente em todos os assuntos pertinentes ao 

Grupo; 
Parágrafo ~nico - o Secretário-Gerar será substltuldo em saas 

faltas e t'mpedlmeatos,-.por um dos secretários. 

Art.t12 -Compete ao 12 Tesoureiro: 
· a} Organizar e d!~lglr os serviços da Tesouraria; 

b) Assistir ao Presidente em tudo quanto se referir a assuntos 
financeiros e orçamentários; 

Parágrafo único - O 12 Tesoureiro será substltuldo em suas fal
tas pelo 22 Tesoureiro. 

Das Dlaposlçlies Gerais e Transitórias 

Art.122 o ano financeiro será de 12 de Janeiro a 31 de dezembro. 

Art.132 - Após a aprovaçlo do presente Estatuto deverlo ser elei
tos os membros da comlsslo Executiva, com mandato at~ o t~rml-
no da presente legislatura; 

Art.142 - Este Estatuto entrará em vigor na data da sua aprovaçlo. 

A Sennora Presidente cot.ocou a votos os estatutos que 
foram aprovados por unanimidade, sem quaisquer modlflcaç~es. 
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Em razlo·da aprovaçio dos Estatutos, o Grupo passou a 
deliberar a respeito da escolha dos membros da Comlsslo Executiva, 
tendo sido escolhidos, por unanimidade, para Presidente a Deputada 
Sandra cavalcantl, para 1R Vlce-Presldente, o &enador Raimundo LI
ra, para êR Vlce-Presldente, Deputado Adroaldo Streck, para Secre
tário-Geral, o sanador Mauro Benevides, para 1R Sectetárlo, Depu
tado Sólon Borges dos Reis, para êR secretário, Deputado Alacld 
Nunes, para 12 Tes&.urelro, Deputado Max Rosenmann, para 29 Tesou
reiro, Deputado cunha Bueno, para Dlretor de Relaç~es Parlamenta
res, Oegutado lnoc!nclo Oliveira, para Dlretor de Assuntos Clen
tlflcos~Tecnológlcos e Comerciais, Deputado Fábio Feldman, para 
Olretor de Assuntos Culturais e Históricos, Senador Fernando Hen
rique Cardoso. 

Com a palavra a Presidente, que acabara de ser elei
ta, agradeceu a prova de confiança que recebia de seus colegas e 
reafirmava, nesta opor~unldade, o seu deseJo de estreitar, cada 

. vez mais, os laços de lnterclmblo entre parlamentares brasl letras 
e lsra~lenses, afirmando ser o Congresso Nacional representaçlo 
mais autêntica e legitima do povo brasileiro, deve ditar as normas 
da politica Internacional do nosso pais, sempre a favor dos Inte
resses maiores, bons e válidos para ontem, hoJe e amanhi. Em se
guida os membros da comisslo Executiva resolveram delegar a Se~ho
ra Presidente as atrtbulç~es previstas no Art.· BR doa Estatutos. 

A Senhora Presidente, mais uma vez agradeceu essa pro
va de confiança. Em eonsequ6ncla designou secretário-Executivo· o 
Procurador Requisitado Dr.Armando Moraes da Fonseca. 

Agradeceu a presença de todos os seus colegas, decla
rando que iria suspender a reunlio por trinta minutos a fim de ser 
lavrada a respectiva Ata. Reaberta a reunllo, a Senhora, Presiden
te, ,determinou a leitura da Ata, que em seguida 6 aprovada. Nada 
~Is_ nav_endo a declarar ou a tratar, eu secretário· Ad-hoc_ 
~--=-:::::::e__, lavrei a presenta Ati que vat assinada peta 

-iiHMANOO FOIIISECA ·. -
Presidenta e damai& membro& da Grupo. 

~u:. .r. •léi;4a ria Camiss4o ~ tiJ grupo ~ tBtui! 'brMf p.- a 
qüinfuaeúima ~ 

~M ttÜú4 t6u tiJ mês i# Outu6ro Jó 111J0 t# mi! ~ • -u • á11cD. 4s áz liDras 
ria manli4, na ufa ti4 Comiss4o t# ~ ~ ID SmaJó F.Mra! tiJ l/tnlà!, , ou
~ integr~U~Us tia grupo ~ ~ - Isnze!, .,. ~.-ab{Jia q-l Olfaána, 
~ ctJnriOt:lltÍ4, ~. a ~ .r. .flgrr a etJftli.Wo &qn:...'inr 1/ó ~ tf. Capr<rfllo 
I~ para ~iJima ~·Os ptU6ilfU •/igmzm. por e&•p!o, p.- pmib 
os tra6aflWs , o ~ :Josl CatfDs COIItinliD , qw mrpossat!D fcgo . a #fJuir, ~ para 
semta:ri.a:r a mesa, o tDr. )l.m=ufo !Moraes áíz' 'FQIISTeCIZ. ~6mos os MsEallios, KSillllió áíz par.ra, o 

Sr. ~ fa U1tl4 ~- áiu t:tiuitúufls tiJ qnzpo t&r. a SJUJ .fonlisf4o pJD !l'9t 61 /89 • 
$114 pramzúgafilo pelá molúpJo nzlluro 16,tf.t989, puE&aáíz 110 <DCN-t# 22 tf.stçm6fo á 1989, 

tJtt a 4ata .r. ~ . So6aum tJD .s.nMr S6mtátio, • J.lioc', qw W. a =na áíz ~ .teria 
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Santb-4 CtWtzli:tznu mtlÍIIii4 IZllf ~ 11111llMos tló grupo tiD • tfupdir tii: ~ -P éa tló 
-.smc, 114 ~úinra 110114 fegi.r{tztum ,tfot:ummto.. fW ptz#4 4- paru ~ .Etsta ata 

• ~. soliàtou ao& pmnrm lJUII ~ - cÁtzp4 ~ - os- dÓI 
~ para amstituir 4 Cotlliss6o ~ iiõ Çrupo~ tBnz.sil-rm.l • -=:uu 
IJW ~ 4 su.s4D _por pzinzl mi:tuac.r, ptl1'4 que josma ~ lU tliW:fM proc -e ia• . 
~ os tn:DJ/ios, o ~ Cunlía !llumo ~ à mui: os ,_ csm!J:C - ptzm 

ccmpor 4 COmissão ~4 tiO grupo ~~- 114 _IZttllzf ~: 

* <Ptaitfmte - s-Jir ~ CtJ6niJC 
* <2rimeiro «a ~ -~ ,).tiliz Li:u 
* Seg:mtló ~ ~ - s.niJilór '"ueo !lfapo/#Há-
* S«m4tio qmtf - s.niJilór ati-o !EM 
* e;,;n, SI~ ...._ ... .r.. m. Ji q, -- . ..-r-- ~r to a 1 
* SlpulóSea.tário ~ ~ Joa c.ros cflllllitiM 
* <2rimeiro 'TUOIIOftm ~rtatiô !M4:t ~ .... w,....• 
* ~ 'T~ ~ cunM~ 
* g)intor tf8 ~ ~ - ~a.fo If~CtiNiD o&r -
* g)intor tf8 ..K-=mtos ~ cr.~ • Conwrr:itlis - ~ Jllrlf'IU «'~ 
* g)Õntor * ~ ~. :Jlinfxicos s.-IDm !EmiZi4 g>--
Coruuftatii: 4 .-.-6/lüz, ~por~ JltlllllitM , ll&IÍm .rmt/ó Jiitts 4 JIWII, (lrirrão 

~ tiO grupo ~ lBmsif- Isrll8l para 4 IJ1iiN1uasi&ima ~ • c- 4 p/izw4 o 
~. fW ~ tf8 #r .t.ito, s.-lix 0ml4ráD CÚftll, ~ 4 pmt14 tf8 ms1" ; p 
-ma t18 .-.. J.gas • foz 6m. ~ .so&. c nipid!u ~ po(ínmr • sot:ittis 
IJW m.. ~ ..,. paúu tf8 tiiwnc Rgiãu tló muntló , a tlia='fS ll'htc•pfo dÓI paô ·as 114 

Sll4 ~ •so6rr o pmtJU$0 tf8 paz 110 OrimU !MJêD, ~ o .- tW.jo tf8 ..m -.• ~ auf4 
wz mllis, O& úrp M ~ ...m 011 ~ 6nui/Si m • ~,.gu =6 

..- o 
CotlfJfU$0 !J{li&ÍDNI{ ~ mllis IIUiintie4 • légflitu tiO paw ~ IDA "-r ~ átllr as 
JIGII'JJitiS tii: po{l:ias ~ tló 1101110 pais,~ 4 J-r h ~ IIIGicn.r' 6ons • Wlit/ós 
• !Em seguit[a os tMtA6m.s tii: Co-info ~~~~ ~ tl6/igar ao .,W,. ~ u 

~ pmVta.r 110 amgo aittWo ~ ~. 
o S1mlícr ~ rrutis - wz 4J8'1'Úr:nl - ptrR4 t/8. ~ • CltltJliÍI{oa o !Dr. ~1fftll1ltló 
!Moraes tii: !FOJUIICa ptl1'4 t:alltÍmlllr - .5Mnt6M ~~ •IJUII ~' .,tfó ~ .... 
sgvitló, S«ntário ~ tló grupo ~ tBnuif-Isrwl. 
~gr~ 4 ptU411F tf8 ~ os .-s t:Oiégc, ~:< rzntló p iri4 ~ a 81UiS4o por trinta 
minutOII 4 fim tlê ar~ 4 ~'a tzl{!.. _,..bm. a mmUio , o .....&r~ ~ 110 

S#tntátio ~- 4 ~ tii: 4t4. 'lJW .. #JPIÍlÍ4 I ~ . .J.izuJa"" CAIS 4 pa/i:vr4 o #1ÚÍDr 

~ so&átou pn:xNilmt:i&S para p #ja .mNula ~ tló SmtJ«, • 44 Càmt:ra 
tF•tlimzf.ll'D -~ ": -~S1716{' ~ 4 Jiip1o á4 -, ~~ ... ~ áo §1-upo . 
. !J{IZIIâ mazs litz:<;m,lo 4 tlé&znzr ou 4 tnzUr, " . · O · =----= e 
~tátio ~aaico ' f=m 4 ~ llt4 IJUI wi ~Jir pGó Smliar ~ • MJfiiÃ<J 
JfV1fÚims tló grupo . . . 



710 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996-

O SR. PRESIDEN'TE (Ney Suassuna) - Hâ ora
dores inscrikls. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

v. ExA ÕJSPÕ6 de 20 minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte ãiSCUISO. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lembro
me de que'no dia29 de agosto.<fe 1995 ocq:I8Í esla 
tnbuna e fiz pronunciamento com rel:lção ao Projeto 
de lei de Parenles. que está !r<~~rifao:b nes1a Casa. 
Coincidentemenle, presidia os 1r.lbalhos o Senador Ney 
Suassma. que ora asstme também a Presidênci!l. 

Naquela ocasião, eu dizia quan1D vale a vida e 
chamava a atenção para o falo de que não podería
mos de foqna alguma votar a lei de Patentes como 
ali estava sendo colocada. Re1Dmo lloje a esla tribu-

. na para abordar o mesmo assun1o, uma vez que 
considero da maior relevância para o nosso País 
esse Proje1D de lei de Patentes. 

Hoje ocorreu a volação dos destaques ao pare
cer do Senador Fernando Bezerra em função de falo 
inédito oconido nesla Casa, a concessão de vislas 
aos des!aques, oconida na semana passada, depois 
de iniciada a votação. Novamente, o Regimento do 
Senado só é observado quando favorece a maioria. 
Se não respeitamos os direi1Ds das minorias em 
nossa própria Casa, es1amos demonstrando c:lar.T 
mente que a luta pelo direito democrático das mino
rias no País ainda não atingiu a consciência das li
deranças políticas que deveriam garantir O' Estado 
democrático. 

Duas questões monopolizaraRJ as discussões 
naquela Comissao: o patenteamento ·de microorga
nismos e o pipeline. Por coincidência, apesar das 
negativas do Rela1Dr e dos Uderes do Governo, são 
os pontos sobre os quais o governo americano riraís 
tem pressionado para que adotemos uma legislação 
que concede direilos à indústria americana, princi
palmente a de fármacos, mui1D além do que o Gatt 
determina 

As insistentes afirmações de defesa do interes
se nacional por aqueles que defenderam a institú
ção do pipeliite e a concessão desmesurada de pa
tentes a microorganismos não encontram respaldo 
na maioria da opinião pública, na manifestação da 
sociedade civil, nem mesmo nos exeiTlJ(os que po
demos buscar em outros países. 

O Senador Supficy bem lembrou que podemos 
encontrar stbsídios ao nossõ posicionamen1D nos 
países que fazem parte do roteiro de viagens inter
nacionais do Presidente Fernando Henrique. O _pi-

peline não foi aceilo nem pela ~ nem pela 
fndia, que teve a grandeza de lazer constar em sua 
legislação patentária que haverá o reconhecimenlo 
de patentes a microorganísmos por aquele país tão 
logo o governo arríéricano subscreva as decisões da 
Convenção sobre Bioãrversidade, realizada pela 
ONU na mínha cidade, o Rio de Janeiro. O problema 
é que a diplomacia do país-sede dessa Convenção
talvez a mais importante reafrzada no Brasil nos 001-
mos anos - nao dá a devida ÍIT1lOftancia às suas deli
~para a~ de nossa riqueza genética. 

Tenho, desta tribuna. falado a respeito desse 
assunto de fonna enfática e quero sê-lo maís ainda. 
Pretendo inclusive ser dura, pois avalio que não te
nho sido tão radical na defesa do interesse nacional 

O que me espanta também é a manifestação 
do empresariado brasileiro com relação a essa ma
téria, quando de imedia1D serão prejudicadas as em
presas nacionais; não é possível que, nem mesmo 
neste instante, haja consciência e reflexão dos pre
juízos. 

As restrições ao palenteameniD de miçroorga-. 
nísmos que pretendemos aprovar no Se~ foram 
introduzidas na legislação americana há poli:o maís 
de trinta dias. Hoje, nos Estados Unidos, S(j-podem 
ser concedidas patentes de microorganismos quan
do vinculados a um .:.Vco processo industrial. Pois 
bem, o Governo não solbe segür o seu mestre e 
obteve aprovação na CAE de emenda que derruba 
essa restrição. 

Por que razão a Espanha e a fndia rejeitam o 
pipeline? Primeiro, porque o acordo do Galt é bas
tante claro ao afirmar, em S9U'Srt. 70, que os países 
signalários não precisarão coriceder direilos retroati
vos em looção das cláusulas ali contidas. Portanto, 
além de não haver cláusulas 'c!etenninantes à ado
ção do pipeline, o Gatt exime expressamente de 
qualquer improprieclacle aqueles países que não o 
aceitarem. Cabe também lembrar que o Gal! prolbe 
sanções unilaterais por parte c!e países signatários a 
qualquer outro membro do OMC. São, porlanlo, ile
gítimas as ameaças de sanções que possam pesar 
sobre a nossa decisão. 

O Sr. Ney Snsassuna- Senadora Benecfrta da 
Silva, permite-me V. ~um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Ney Suassuna 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senadora Bane
dila da Silva, hoje pensei até"·em lazer um ãrscurso 
sobre patentes, mas, diante da poss~birrdade de se 
confundir a derrota de uma teoria que vem a reforçar 
a nossa nacionalidade com a derrota do Senado!' 
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que a defendeu, preferi não faziHo. No en!anto, não 
posso deixar de me associar às colocações que V. 
ExA faz neste plenário, porque são extremamenle 
verdadeiras. Perdemos, hoje, un:t pouco da nossa 
nacionalidade. Graças a Deus, é apenas uma bala
lha; resla a batalha do Senado. Senadores que ti
nham convicção foram dOOtovidos dela; outros se 
deixaram levar pelo simples canto de sereia de um 
Governo que passa com"' muita rapidez, enquanlo 
uma patente vale por 20 anos e será renovada "n" 
vezes. Ao final de cada período, pede-se uma reno
vação em função de uma pequena mocificação, e 
essa patente perdurará por muilas gerações. Hoje. 
passamos por um problema realmente triste: vimos 
uma maioria silenciosa de suplentes da Comissão 
que não acompanharam o debate, não sabiam nem 
sobre o que se falava e, no enlantO',' decidiram um 
projeto que vai refletir no País por muitOs anos, se 
aprovado neste plenário. Fquei tris!e, muito tris!e 
mesmo ao ver que, às vezes, problemas sérios, que 
provocam mudança de rota no nosso destino, po
dem ser votados dessa forma. sem se saber sequer 
o nome ou mais aínda d:i que se fala Mas faz parte 
de um jogo democrático. Democracia é isso. Talvez, 
o que tenha ficado patente foi a incompetência nos
sa, dos que estão lutando por essa causa. de não 
conseglãr fazer com qtie cada um compreendesse o 
significado do que estava sendo votado. Então, bus
carei redobrar meus esforços, jã que essa é minha 
missão, pois tenho certeza de que não será só essa 
irregularidade. A primeira irregularidade ocorrida 
nesta casa foi o pedido de vista de um deslaque de 
emenda Mas deveremos ter tam.:>ém aqui, com 1Dda 
certeza. nos próximos âi2S, a afirmação de que a 
Comissão de Assuntos Econômicos, que foi ouvida 
apenas por um pedido de um Senador e que não era 
o porto deterrninadó pela Presidência da casa - o 
porto delenninado era a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que é a responsãvel pelo pare-

• cer sobre constitucionalidade e juridiciclade, e tam-· 
bém sobre Direilo Comercial-, tem prioridade sobre 
a CCJ. Há um ditado, na Para.Iba. que diz: "Governo 
é como cobra venenosa, até morta faz medo". A 
pessoa vê que a cobra estã morta, mas fica na dúvi
da se não resta um último suspiro e se essa cobra 
ainda não pode picar alguém e fazer o mal. Por essa 
razão, sabemos que lutar contra o Governo é ãlfícil. 
Eu sei quanto custou, nesses ütimos dias, de sacri
fício a Senadores que tiveram que não ir votar ou ti
veram que modificar a opinião. Mas isso faz parte do 
jogo, como eu bem disse. A minha pr~ 
maior é que clarifiquemos, expliquemos para que, na 

próxima votação em ple'nãrio, tenhamos condição de . 
não pennitir que o nosso Pais venha a ter um prejuí
zo tão grande. Hoje ouvi, oom alegria. que vãrias as
sociações e confedçrações saíram do plenãrio ãMJI
gando pela imprensa que seus ã.reitos não foram 
representados. Vamos verificar se isso vai ocorrer e 
como se comportará o nosso corpo de Parlamenta
res na próxima votação de plenãrio, quando, de urna 
vez por todás, serão definidos esses itens. Para
béns, Senadora! 

· A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. ExA e dedico-lhe este pronln:iamento, 
pois tenho pen:ebido o compromisso e o ·empenho 
de V. EJl'1 nesse assunto. Inspiro-me na veemência, 
conhecimento e responsabilidade com que V. Ex" 
tem-se penado, não apenas em plenãrio mas nas 
comissões, como Relator dessa matéria Acredito 

. que V. EJl'1 poderá contar com Senadores e Senado
ras neste plenário, porque· sabe.mos que exisiem os 
que estão acompanhando a matéria mas estiveram 
fora da Comissão hoje por terem que comparecer a 
outras comissões para votar malérias relevantes, 
decisivas e terminativas. 

V. EJl'l. pode contar com o nossO apoio. 
O Sr. Bernardo cabral - Permi!EHne V. EJl'1 

um aparte,· nobre Senaaora Benedita da Silva? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o 

aparte ao Senador Bernardo Cabral. 
O Sr. Bemardo cabra! - Eminente Senadora 

Benedita da Silva, veja como o Parlamento é curio
so: o Partido de V. Ex" milita na oposição ao Gover
no, mas isso não quer dizer que é oposição ao País. 
O emi~ Senador Ney Suassuna é do Partido 
que dã sustentação ao Governo e. agora, acaliamos 
de presenciar o seu desencan1D com um trabalho 
que desenvolveu como Relalor e do qual V. Ex", 
com muita propriedade, como a nossa "embaixacb
ra" - e não embaixatriz - -do bom convívio, da boa 
anãlise, pinçou o essenciaL É bom que S. ExA sinta 
na pele quanlas vezes hã incompreensão com quem 
é Relator e não se identifica com os que pretendem 
outras circunslílncias que não aquelas reclamadas 
pelo povo. É bom que o Seniidor Suassuna. hoje, 
sinta na pele, sem ser Oposição; o que é lutar contra 
uma base SÓlida do Governo, porque a dembada do 
seu trabalho ocorreu numa votação terrivelmente es
magadora Não sei se o Senador Ney Suassuna co
nhece os termos de um provérbio que diz: "Conheci 
o limite das minhas pernas, o Omite dos meus olhos, 
o limite dos meus braços, mas nunca o limite do 
meu trabalho". Se o Senador Ney Suassuna sentir 
isso, conlirrnarã o que V. ExA âiSSe com propriedade. 
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Existem outros Senadores em plenário que poderão 
divergir do que houve na Comissão; nem por isso 
perderão a sua I)ClSiaa. a sua retidão, o seu baba
lho. Não adianta dizer - e aqui quero discordar do 
eminenle Senador Ney Suassuna- que. naquele ins
tante, suplentes estavam ocupando a Comissão, 
porque V. Ex!' é suplente de urna Cilmissão e tem 
um trabalho primoroso quando exercita a titularida
de. t a democracia t o jogo êla democracia Essa 
maioria nem sempre pode estar com a verdade; 
mas. um dia, quando os Anais da Casa forem lidos 
pelos nossos pósteros, .vão notar que V. E# ocupou 
a tribuna e que houve um aparte de um Senador a 
apoiã-la 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Ber
nardo Cabral, agradeço a V. ~pelo aparte. 

Penso que o Senador Ney Suassuna merece o 
·apoio de todos nós, empenhados que estamos nes
sa matéria ·Acredito que o Senador Roberto Re
quião não se cansou. S. ~-é veemente na tribuna. 
cotidianamente - até posso dizer -. talTilém com re
lação a essa matéria Acredito que nós, sem dLNida. 
iremos fazer o debate democrático aprofuridado e 
necessário. Depois cisso, a decisão que aqui for to
mada, nós a acálaremos dentro do princípio demo
crático e ragimen1al. De forma alguma. não pode
mos atropelar as decisões, tampouco usar de outro 
stbterfúgio para colocar claramente as nossas posi

. ções. Como cada um de n6s tem urna visão deste 
nosso imenso País, às vezes não podemos deixar 
as decisões a cargo apenas do Executivo, mas de
las compartilhar. 

O Sr. Roberto Requilio - Pero:tite-me V. Ex' 
umaparte9 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Pois não. 
Ouço o aparte de V. Ex', nobre Senador Rober10 
Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Nobre Senadora. 
este dia, para mim, foi seguramente o mais triste 
dentre todos os dias· em que sou Senador da Repú
blica. O nobre Senador Ney Suassuna tem razão 
quando reclama da mudança de quorum, dos titula
res St.íJslituídos pelos suplentes. Não questiono, de 
fonna alguma. a seriedade e a honestidade do. voto 
de cada Senador, mas os titulares haviam discutido 
o problema à exaustão. A referida questão está sen
do ciscutida no Senado desde o início da presente 
Legislatura Os titulares alteraram o quorum e, prati
camente, dessa forma, dispensaram a discussão an
terior. Vejo no proje10 do Senador Ney Suassuna 
uma tentativa de ampliação. Não é o proje10 dos 
meus sonhos, não é o projeto que inspira a minha vi-

são palriótica, nacionafiSta e o respeito que tenho à 
soberania nacional; mas trata-se um bom proje10, 
que já foi inclusive objelo de um acordo com o Go
verno. Em'{fetermi'!,Sdo á.a, quando esse projeto foi 
votado na Comissão de Consliluição, Justiça e Cida
dania. recebi um telefonema do Ministro Luiz Felipe 
Lampreia dizendo-me que esse era o proje10 do Go-

- vemo. O .proje10 do Senador Ney Suassuna satisfaz . 
as necessidades nacionais do ponto de vista do Go
verno Federal. No entanto, avançou-se mais, por 
pressão dos países mais fortes do mundo, por pres-, 
são das·mull:inacionais e de acordos entre ó Gover
no brasileiro e os Estados Unidos a que nunca tive- . 
mos acesso. Isso, 'Senadora Benedita da Silva, ocor
reu logo depois de o represenlante comercial ameri
cano Mickey Kantor ter dito, a respeito de uma rei
vinãiCSÇão brasaeira e venezuelana para vender ga
so6na no mercado"norte-americàno que os Estados 
Unidos não aceitam decisão alguma da Organização 
Mundial do Comércio que agrida seus interesses. 
Mas a faritasia qué a ingenuidade do Congresso 
meigulha é a fantasia de um novo ragi~globali
zante, onde lodos os países terão direito ~ e n
lluência semelhante. Essa ilusão e essa ingénuidade 
do Corigresso Federal já contaminou o MéxiCo. Mas, -
hoje, se abrirmos os jornais mexicanos ou ligarmos 
a televisão, vemos o grito lancinante de lamento da
queles _que apoiaram a Lei de Patentes mexicana; 
que, ao contrário da b!3Slieira, não foi dada de graça 
por uma visão ideoló!Jica õJStorcida, mas negociada 
no Acordo do Nafta. · 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - A 
Presidência interrorqJe o aparte do Senador Robertl 
Requião para esclarecer que o tempo da nobre Se
nadora Beneárta da Silva ·está esgotado. Solicito, 
portanto, que, após o aparte do Senador Rober1D 
Requião, S. Ex" conclua o seu discurso. 

O Sr. Roberto Requilio - Senadora Benedila 
da Silva. para concluir, o México lamenta hoje o 
acordo da Lei de Patentes em prosa e verso, em 
toda a míõ~a, poique a evasão de divisas e a pres
são dos grandes conglomerados multinacionais, em 
um proje10 de lei semelhante ao nosso, em que até 
o ônus da prova concorre contra o pequeno inven10r 
e a pequena empresa, está sangrando o México em 
vida, sangrando-o em saúde. Lamento, Senadora. 
que o tempo de V. Ex' tenha se encerrado, neste 
Congresso que aprova urna absurda Lei de Paten
tes; e lamento, Senadora Benedita da Silva, que, no 
plenário do Senado, o seu tempo não seja igual ao 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, ao do Sena
dor Pedro Simon e ao tempo do Senador José Sar-
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ney quando usam a tribuna; lamento, Senadora Be
nedila da Silva, que o seu tempo seja merior do que 
o de alguns outros Senadores. · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte, Senador Roberto Requião. Ainda conquista
remos tempo para fazer o debate das questões na
cionais que envolvem, direta e indire!amente, o Exe
cutivo, o Legislativo e o Judiciário. Digo isso porque 
sei e compreendo que, re!l)imentalmente, o meu tem
po está esgotado. Eu não gostaria de ser interrompi
da freqüentemente por estar ferindo o Regimento ln
temo, mas não foram usados, dentro do Regimento, 
os métodos para fazer valer o debate, a ãiSCI JSSão e 
a volação na Comissão com relação a essa matéria. 
Não fora isso, eu não viria à tribuna nes1a tarde. 

Com relação ao tema, jâ disse vârias vezes ao 
Senador Ney Suassuna- e V. Exª eonfirma-, que 

·esse não é p projeto dos sonhos do Partido dos Tra
balhadores, pela visão que temos da matéria, mas é 
um projeto que poderia ser aperfeiçoado e ter a sua 
VÇ~lação garantida. Não seria preciso unanimidade, 
mas uma volação que pudesse expressar a maioria 
dos pensamentos dos Senadores. Lamentavelmeo
te, ainda não tivemos essa oportunidade. 

Ao concluir, Sr. Presidente, SI% e Srs. Sena
dores, eu pediria que o meu pronunciamento fosse 
registrado na íntegra. Quero reproduzi-lo para que a 
sociedade brasileira tome conhecimento não das mi
nhas palavras, mas das palavras dos aparteantes, 
para entender a nossa preocupação. Caso contrário, 
ficaremos muito mal perante essa sociedade que 
quer que essa questão seja discutida, debatida, vo
tada, mas dentro do Regimente,_que é o que busca 
dar ao espaço democrático condição para que a 
maioria não esmague a minoria. 

Volto ao meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
O pipeline constitui-se, porlanto, numa con

cessão descabida que tem sido sustenlada pelo Go
verno, que se utiliza para isso de todos os instru
mentos, passando por cima, i nciusive, do Regimento 
e da dignidade desla Casa. Os argumentos utiliza
dos em defesa dessa retroatividade espúria lem
bram o comportamento de um garoto de primârio 
que, por não ter feito direito a lição de casa,· acata 
cabisbaixo o castigo que a professora lhe impõe. 
Não fizemos nenhuma lição errada. Não reconhecía
mos patentes sobre fármacos, processos alimentí
cios e químicos pórque considerávamos importante 
para o Pais a tentativa de forjar uma indústria nacio
nal nessa ârea. Podemos não ter tido o sucesso que 
esperávamos, mas temos que reafirmar que essa foi 
uma posição firme de um país soberano. Como foi 

finne a disposição da Alemanha e do Japão, no pas
sado, de copiar produtos que eram comercializados 
no mercado internacional e, com isso, alavancar seu 
desenvolvimento. 

· O Parecer do ~dor Ney Suassuna, analisa
do e votado na CCJC, melhorou sensivelmente o 
projeto encaminhado ao Senado, dando interpreta
ção mais tàvorável ao acordo do Gatt, a não ser o 
prazo para ~ntrada em vigor da lei, que, segundo o 
parecer inicial do Senador, seria daqui a cinco anos, 
mas, por pressões do Executivo, ·acabou caindo 
para um ano. 

Jâ o parecer do Senador Femando Bezerra, no 
nosso entendimento, constitui-Se num retrocesso da
qt.ilo que eslava salvaguardado na forma do parecer 
do Senador Suassunà Não ao pipeline e não ao 
patenteamento de microorganismos. 

O pipeline é o reconhecimento de patentes 
que jâ caíram em domínio p(blico; é a negação do 
princípio da não-retroatividade das leis. Não foi im
posto pelo acordo do Gal!. Jâ o patenteamenlo de 
microorganismos eqlivale ao patenteamento da vida 
-.plantas, células, ele. Trata-se de um tema polêmico 
eim todo ·o murido, ·tanto que vârios países decidiram 
adiar a definição dessa questão dentro das suas leis 
de patentes. 

O Gal! determina esse patenteamento, mas re
conhece sua complexidade; abstendcrse de dar uma 
interprelação definitiva aos microorganismos, com 
clâusula que prevê a revisão da matéria para daqui 
a cinco anos. Por que não nos utilizamos das salva
guardas introduzidas pelo Gal!, negociadas durante 
anos entre mais de 1 60 países e utilizadas por vã
rios países, como Argentina, Chile, Espanha, México 
e fnãl3.? A importância da fnclia para a Ásia eqlipa
ra-se à importância do Brasil para a América Latina. 
É reconhecida a sua produção agrícola (1 85 milhões 
de toneladas) e a sua capacidade científica - ela in
veste quase o dobro do Brasil nessa ârea. A fnclia, 
que o Presidente Fernando Henrique estará visitan
do logo, aprovou sua lei de patentes determinando 
que o patentearnento de microorganismos somen
te entrarâ em vigor quando os Estado$ Unidos rati
ficarem a Convenção sobre Biodiversidade. Por que 
não utilizarmos também ás salvaguardas previstas 
peloGall? 

Devemos considerar também as decisões ado
fadas na Conferência da ONU sobre Mei-: Ambiente, 
segundo as quais pode haver incidência de royal
ties sobre a utilização do acervo genético perten
cente a um país por outros, além de preverem elas a 
transferência de tecnologia ao país de origem dos 
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rec:tJISOS genéticos.. O Governo não empenha esfor
ços na regLiamenlação dessas prerrogativas. que 
deveriam preceder o reconhecimento de palel•tes 
nesse setor. 

Infelizmente, todos os deslaques oferecidos 
em plenário ao parecer do Relator Femando Bezerra 
foram derrubados hoje na CAE. 

A votação na CAE deu-se fora dos tr.lmifes re-
gimentais. Por exemplo: '> 

1 - Fórari\ solicitadas vislas :dos deslaques na 
reunião passada e o Presidente Gilberto Miranda as 
concedeu (anfi.regimental); 

2 - Hoje, ao se iniciar a votação dos destaques,· 
foram coJocadas as mesmas em discnssao (anti-re
gimenlà). 

Ainda que lenha havido todas essas manobras, 
deverá prevalecer, para ir à volaçã& em plenário. o 

-parecer do nobre Senador Ney Suassuna, que anali
sou õ mérifD na CCJC e que, segundo o RElQimenlo · 
Interno - esperamos que desta vez ele seja respeila
do e cumprido -. deverá ter preferência no plenário. 

Mais uma vez, quero parabeniZar o Senador 
Ney Suassuna por essa luta e dizer a S. ERl que 
não está sozinho, que pode contar com o Partido 
dos Trabalhadores e com os demais Senadores que 
estão preoct.pados com essa matéria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

Durante o discurso da Sla Bened"rta da 
Silva, o Sr. Ney Suassuna. &p/ente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é oe>pada pelo Sr. Esperid"tAo Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Esperiã.ã~ Amin) - A so
&citação de V. ExA será alendida, na forma regimen
tal, assim como regimenlal é o tempo destinado aos 
oradores. 

A Mesa registra a sol~ de V. Ex'l. está 
deferida à b'ãnscrição, e desejo apenàs, no exercício 
eventual da Presidência. dizer que o tempo também 
é regimental. . _ . _ 

Com a parâvra, para uma comunicação illadiá
vel, a Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma 
comuricação inadiável. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho em 
mãos uma carta do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem em Géral do Estt
do de Minas Gerais, que contém um exemplo signi~ 
cativo das conseqüências peNersas da política eco
nômica. No ano passado, 52 mil trabalhadores liga
dos direla e indirelamente ao setor têxtil perderam o 

emprego. Desse total, 5.422 trabalhadores eram sin
dicalizados. 

Pais e mães de família que viram, de uma hora 
para outra, sua sobrevivência ser comprometida por 
con1a de um plano de estabilização econômica poslo 
em prática às CUSiaS de promessas de dias rnello
res, de uma disbibuição de renda mais justa e de 
cormate à miséria. 

Passados quase 20 meses. o·que os trabalha
dores brasileiros estão verificando? Estão verifican.. 
do exatamente o contrário do que foi prometido pelo 
Governo. FK:aralll mais pobres, mais miseláveis e a 
prometida distribuição de renda tomou-se concentra
ção ainda maior de riqueza nas maos do sistema ~ 
nanceiro, que até agora tem sido o grande beneficia
do do plano de estabirlzação econômica. 

Basla olhannos os dados do lBGE para i~ 
carmos com clareza as conseqüências ftmeslas da 
política econômica. Quase dez por ceniD da poputa.. 
ção economicamente ativa do BrBSil está sem em
prego. Ontem mesmo, o jornalista Joelmir Betling, 
em reportagem que foi ao ar no Jornal Nac~l. re-
velou que mais da melade dos trabalhador$ da in
dúsfria da construção civil perderam o ernpi8Qo nos 
úllimos doze meses. O número de vagas extintas na 
conslrução civil foi de mais de 140 mil. 

No selo r bancário, a situação é tão grave quan
to essa, uma vez que, de cada quatro bancários, um 
já perdeu o ei"Jl)rego. · 

No caso dos tecelões de Minas, como se nao 
,.baslasse o garroteamento das indústrias devido às, 

altas taxas de i~WCS. ainda hã o agravante da con
corrência desleal praticada por países como China, 
Coréia e fndia, que vendem seus tecidos a preços 
.muito inferiores aos pra6cados pelos nossos produ
tores. O critério para essas importaQões tem de ser 
revisto. E há que ter crédito para que a produção na
cional se desenvolva e se modernize, caindo, conse
qüentemente, os preços, e tornando os nossós teci
dos mais competitivos. 

Com as vendas em queda vertiginosa e ten
do de enfrentar o arrocho no crédito, nao resta 
às indústrias outra alternativa senão fechar suas 
portas. Em Minas Gerais pelo menos dez indús
trias fecharam. A maioria delas com décadas de 
tradição. 

Milhares de famiDas estão vivendo a perspecti
va da fome e da miséria. Situação muito semelhante 
à enfrenlada pelos 340 mil trabalhadores com cartei
ra assinada demitidos entre dezembro de 1994 e no
vembro do ano passado, conforme reconhece o pró
prio Ministério do Trabalho. 
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De que adianta tennos uma inflação baixa, · Indústria, do ComérciÓ e do Turismo, levando a sua 
com índiceS festejados pelo Governo, se estamos palavra de indignação diante da omissão do Gover-
quebrando o selor produtivo do País? De que adian- no Federãl com a quebradeira que aconleCe em 
ta tennos uma moeda valorizada se os trabalhado- todo o selor produtillo nacional. 
res estão sendo empurrados para a miséria, a fome Não adian!a abrirmos as portas para a importa-
e o desemprego? ção de tecidos, para a importação de oulros produ-

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero, tos quando estamos vendo, aqui no Blasil, os nos-
neste momenlo em que faço aqui o registro da situa- sos llabalhadores, que já ganham pouco, serem colo-
ção dos tlabalhadores lia indústria têxbl de Minas ca:los no olho da rua. Atmentamos o nível de E!lllll'& 
Gerais, que terão hoje uma audiência com repre- go lã fora e aqti colocamos os tJabalhadores na rua. 
sentantes do Governo Federal para tratar dessa ma- Por isso estamos aqui. 
téria - e que estão nas galerias do plenário do Sena- Anexamos, Sr. Presidente, a este nosso pro-
do Federal -. reafirmar a minha posição e fazer uma -nunciamento, o manifeslo do Sindical!> dos Traba-
conclamação ao Governo: estamos diante de uma lhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de 
situação que deixou de ser critica para ser dramáli- Belo Horizonte, correspondência que nos foi enviada 
ca. Ao constatarmos a violência que se tem pratica- e está sendo também encaminhada ao M'lllÍstério do 
do em todo o setor produtivo do ~ País, desen- Trabalho, ao Ministério da Indústria, do Comércio e 

. cadeando o processo de desemprego em massa. te- do Turismo e ao Presidente da Rep(blica:. 
rt:JOS que atentar para essa situação. Estamos hoje O Governo Federal e o próprio Presidente da 
preocupados com todos os problemas que dizem República estão insensíveis a essa situação, até 
respeito à economia do nosso País. No Senado Fe- porque não estão abordando a questão do desem-
~. estamos tratando de questões relevantes, prego no País, a não ser para dizer que os trabalha-
como, por exell"Po. a rolagem das dívidas dos Esta- dores desempregados estão sendo rernanejados 
dos e perspectivas melhores para o equilíbrio econõ- para outras áreas. Não é verdade! Essa é uma men-
rtúco-financeíro dos Estados, mas é preciso· atentar- tira deslavada que está sendo dita ao País. Só os 
mos também para essa situação dramática que lo- desempregados, aqueles que estão no olho da rua. 
mou conta do País: o desemprego em massa em passando fome e miséria, podem atestar exatamen-
todo o setor produtivo. te a situação ca6tica e dramática que vivem hoje os 

Não é apenas o desemprego que estâ nos trabalhadores de todo o País. 
preocupando e aos trabalhadores da indústria têxtil Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
de Minas Gerais. Eles também estão preocupados DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
com o fechamento das indústrias, com o fechamento SRA. JÚNIA MAR/SE EM SEU PRONUN-
de fábricas de grande tradição em Minas Gerais. CIAMENTO: 
.Uma delas, a Fábrica RenaSéença, por exemplo, 
~m 60 anos de tradição em Be!Çl HorizOnte, uma fã- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS. 
brica que já teve cerca de dez mil trabalhadores em INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E 
suas dependências, fabricando tecidos e, evidente- TECELAGEM EM GERAL 
mente. contribuindo para o desenvolvimento econõ- Belo Horizonte, 11de janeiro de 1996 

·mico" de Minas Gerais e do BrasiL- · ~s~ 

Pois bem, fábricas como essa estão fechando, 
Sr. Presidente, SP!> e Srs. Senadores, e o mais 
preocupante de tudo é que isso estâ acarretando de
sequilíbrio social, com a demissão em massa de tra
balhadores. 

À preocupação dos trabalhadores soma-se a 
dos empresários, porque eles desejam manter o seu 
emprego, ·mas desejam, evidentemente, que· as em
presas sobrevivam. É por isso que estamos regis
trando aqui, neste momento, essa preocupação dos 
~hadores da indústria têxtil, que~estarão hoje 
com representantes do Governo Federal no Ministé
rio do Trabalho, quem sabe também no Ministério da 

Senadora Júnia Marise 
Em mãos 

Prezada senadora, 
De acordo com pesquisa feita em nossos ar

quivos, no periodo de 1990 a 1995, nossa categoria 
sofreu urna redução de 5.422 (cinco mil quatrocen
tos e vinte e dois) trabalhadores em sua base, sendo 
que a maioria dessa redução foi decorrente do fe. 
chamento de várias empresas, como, por exe~o: 
Cia. Minas Fabril, Estopacar, Industrial Belo Horizon
te, Definitiva, Dolabella, Torres e Torres, Abidick 
Têxtil, Guerra Vieira, São JI.Jdas Tadeu, e mais re
centemente a ReiiaSc:ença Industrial. entre outras. 
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t espanlOso que essa situação sempre atinja 
os menos privilegiados, é doloroso ver corno nossos 
trabalhadores têm sofrido impiedosamente as con
seqüências desse capitalismo selvagem que impera 
em nosso Pais. 

O SincfiCaiD dos Tecelões, representante dessa 
calegoria secular, não pode adll)itir ver a indústria 
têxbl, marco de nossa tfiSiória, se ãiZimando em prol 
dos produtos importados, é ni!J mínimo constJange
dor, não podemos nos calar diante dessa conconên
cia desleal e predatória, nosso País não pode conti
nuar de portas escancaradas, vulnerável, recebendo 
as inllorlações dos países asiáticos (China, Coréia 
e até mesmo a fnã.a). 

Chega de submissão, vamos dizer não às im
portações sem critérios que têm abalado nossa eco
nomia, exi9imos meãldas urgenteso, protecionistas 

· de nosso selr:lr, precisamos que as autoridades com
petentes, rriunicipal, estadual e federal, se sensibm
zem reorganizando nosso selr:lr, com novas tecnolo
gias, reciclarldo os trabalhadores, fazerldo o assen
tamento dos excedentes através da implanla.Ção da 
Reforma Agrãria. 

Nossas indústrias precisam de maior confiança 
por parte dos patrões, que com seu conse!Vadoris
mo se omitem ã.ante da situação calamilosa do se
tor, e do País. 

Atenciosamenle. - Rober1o Ferreira de Aralljo, 
Presidente. 

Durante o diSCUISO da Sra. Júnia Mali
se, o Sr. Espetidiao Anin deixa a cadeira da 
presidéncia. que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 21 V'~~»Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio ealnpos) - Conce
do a palavra ao Ser.ador Valmir Campelo. 

s. Ex"- dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciameniD. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurSO.) - Sr. Presidente, Stos e Srs. 
Senadores, o tema que me traz à tnbuna tem sido 
recorrente no debate politico b~as~leiro. Refiro-me à 
questão das ideologias. Parte da Oposiçã.o acusa o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso de ter traído 
·sua ideologia sOciaklemocrálica e de ter aderido ao 
ideério neoliberal. 

Sem querer fazer a defesa· do Presidente, até 
porque Sua Excelência a faz melhor do que nin
guém, quero dizer que considero esta uma discus
são inútil e desprovida de sentido. Mero desperdício 
de tempO e de energias. 

Um dos fenômenos políticos mais expressivos 
de nosso tempo é exatamente o colapso das ideolo-

gias. O fim dos regimes socialistas do.Leste Euro
peu, em que desponla a emblemática queda do 
MUIO de Berlim, seguida pelo fim da União Soviética, 
"desideologizou" ckffinitivamente o debate político. 

Jâ não se argiJTleflta nem se age em f1.l1ção 
desse ou daquele pressuposlr:l ideológico. Buscam
se as melhores soluções, independentemente de 
sua procedência doutrinária. E não poderia ser de 
outra forma Afinal, ideologias são camisas-de-força 
da inteligência 

O que um administrado_r busca são·res~ 
concretos, que melhor atendam as necessidades e 
aspirações das pessoas sob sua responsabifidade. 
O desalio básico com que se defronta o governante 
é o de promover o equilíbrio entre receita e despesa 
E o objetivo é a melhoria da qualidade de vida de 
seus governados. Tudo o mais é supérfluo. 

E aí pergunfa.se: o déficit é de Direita ou de 
Esquerda? A incompetência é neoliberal ou social
dertiOCiata? A prosperidade é de cen!nH)ireita ou 
de centro-Esquerda? E a fome, o desemprego ou a 
pobreza? Quando confrontadas com a vida~ 
as queslões ideológicas tomar1Hle falsas, l!í:ti"cias, 
vazias. ~ 

Os desafios da vida não obedecem à siStemati
zação dos códigos doutrinários. Colocam rruitas ve
zes o administrador diante de paradoxos, a que 
deve responder com outros laniOs paradoxos. A vida 
é plural, diversa e exige dos que têm responsabilida
de com a coletividade - os homens plillicos - visão 
igualmente ampla e diversificada 

O verdadeiro estaãiSta importa se não em ser 
fiel a esse ou àquele aedo, mas em dar soluções 
aos desafios de seu oficio, servindo-se tanlr:l da dou
trina liberal como da marxista ou de qualquer outra 
que lhe ofereça a orientaçêo de ~:~ue necessita : 

Tudo depende das circuns!âncias. O legado 
das doubinas politicas é hoje patrimOnio da cullura. 
humanística Não pode continuar sendo pretex10 para 
manter as pessoas divididas e em alilude hostil. 

Desde a promulgação da Constituição· de 
1988, tivemos, com o atual, quatro Presidentes da 
República. Todos mencionaram aspectos da aluai 
Carta que consideravam incoll)patíveis com a go
vemabilidade. Mesmo não sendo correligionários 
ou adeptos das mesmas crenças doutrinárias, es
ses Presidentes esbarraram em dificuldades con
cretas semelhantes. Uma dei~: a perda de recei
tas da União para Estados e Municípios. A União, a 
partir da Constituição de 88, conservou obrigações 
administrativas sem conservar as respectivas verbas 
que as financiavam. 
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Esse é um problema de ordem prática, cuja so
II,IÇão não é nem de Direita, nem de Esquerda. nem 
de Centro: é simplesmente contábil. É preciso rever 
a destinação desses recursos e rever a destinação 
dos encargos. E o Governo embutiu a questão no 
projeto de reforma tributária, que serã examinado 
pelo Congresso no bojo de amplo debate. 

A piivalização e a quebra dos monopólios esta
tais, do mesmo modo; -obedecem não a um ritual 
doutrinério, mas a uma necessidade concreta de 
abrir a economia do País e pennitir o aparte de in
vestimeniOs e de capitais. É essa uma tendência 
mundial, decorrente da globalização das economias, 
da interpenetração dos mercados. lgnoiá-!a é uma 
temeridade. 

Não adianta argumentar ideologicamente. Es
tão aí a Europa Unida, o Nafta, os tigres asiãticos. O 

. Mercosul é a nossa resposta. um pouco tardia, a 
esse novo momento da economia mundial Não se 
trata de aceitar tudo o que nos é oferecido em nome 
do novo. Mlito pelo contrério. O momento exige 
cautela, mas exige também ação. Temos que en
contrar o ponto de equilíbrio entre essas coisas. Não 
podemos perder mais uma vez o bonde dà história 

E, felizmente, não o estamos perdendo. O Bra
sil, inclusive, teve a iniciativa de propor, aos países 
latii""IO-americanos que formam o Grupo do Rio, pro
vidências restritivas quanto aos capitais especulati
vos, que vitimaram recentemente o México. 

É esse um efeito colateral da· globafrzação que 
exige a.idados sérios. Diga-se que tais cuidados in· 
teressam não apenas aos países periféricos. Inte
ressam não apensas aos países ricos - e não ape
nas porque a interconexão daS economias coloca to
dos em risco, mas porque o capilai especulativo e 
igualmente corrosivo para lodos. 

Basta ver o que aconteceu hã não mlito tempo 
com o Banco da Inglaterra, vitimado pelo mesmo 
jogo voraz da especulação alucinada 

O Presidente Fernando Henrique . Cardoso, 
cujo projeto de reformas, em suas linhas gerais. meu 
partido, o PTB, apóia, é homem público oriundo do 
mundo acadêmico. Antes de viver os desafios con
cretos da política, viveu a realidade fascinante do 
mundo das idéias, a abstração das teses e das dou
trinas. É autor de numerosos livros, no campo da 
Sociologia e da Ciência Política, muitos deles tidos 
como de inspiração socialista 

Isso lhe valeu, ao tempo do regime mifrt:ar, o 
exmo e a perseguição. ·Não subestimo essa expe
riência, muito ao contrãrio, nem condeno, neste dis
curso, a validade de doutrinas e idéias. Condeno, 

isto sim, a escravização do homem à's doutrinas. 
pois entendo que as doutrinas é que devem servi-lo, 
e não o contrério. 

Pois bem, o Presidente era ainda Ministro da 
Fazenda de ltamaJ' Franco quando foi publicamente 
execrado . por ter abjurado de algumas idéias que 
sustentara no passado. 8e teria dito algo parecido 
com "esqueçam tudo o que escrevi". 8e diz que não 
disse exatarnente isso, que se referiu apenas a parte 
do seu antigo ideãrio. Mas suponhamos que ele ti
vesse dito exatamente a versão que ainda prevale
ce: "Esqueçam o que escrevi". 

Vejo em tal atitude não um gesto de traição ou 
de fraqueza. de personafldade. Ao contrãrio, é gesto 
raro da honestidade intelectual Parte substantiva da 
obra do Professor Fernando Henrique Cardoso foi 
escrita em um outro mundo, ainda fortemente mar
cado pela Guerra Fria e pela dicotomia Leste-Oeste. 
Esse mundo, que o levou.ao exllio e à perseguição 
pessoal, acabou encoberto pelos escombros do 
Muro de Berlim. 
. A compreensão da realidade mutante em que 

vivemos exige, como pressuposto bãsico, que.nos li
bertemos de bitolas e de camisas-de-força. Os ideã
rios correspondem a visões parciais da reafldade da 
vida. Têm grande ub1idade, se utilizados como ferra
mentas de trabalho; um remédio que se retira da 
prateleira para fim específico e que para lã retoma 
após ser ub1izado. Nada·mais. A sujeição do homem 
a dogmas mediocriza e distancia da realidade. 

Na quafldade de Uder do PTB . nesta Casa. 
aco~o. do meu posto de observação, o enca
minhamento das reformas patrocinadas pelo Gover
no Fedllral. Como jã disse, estou de acordo .com a 
essência do ÕISCUISO presidencial: penso que o Bra
sil precisa ajustar sua estrutura estatal, dar-lhe maior 
e~cãcia e racionalidade. 

Precis8mos liberar as energias empreendedo
ras do País, o que implica ampla reforma tnbutéria e 
fiscal. Precisamos abrir a economia, de modo a 
atrair investimentos produtivos, que permitam a reto
mada do desenvoMmento econômico. Não hã outro 
meio de eliminar a miséria senão pela geração de ri
queza Essa é outra lei da economia que estã acima 
de qualquêr i:Jitame ideológico. 

Para que tudo isso aconteça. é preciso mexer 
nas estruturas do Estado, ferir interesses estratifica
dos, provocar as discussões que estão sendo deto
nadas neste niomentoJ O que considero impródutivo 
é, como dissé najinício deste discurso, direcionar es
sas discussões, flue devem ser fecundas e francas 
pelo viés restritivo do pensamento ideológico. 

' 
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A Oposição deve participar com sua critica, 
com sua fiscalização, mas também com propostas 
altemalivas. Ela possui pessoas noláveis nesta 
Casa e na Gamara. Dela se espera a contribuição 
efetiva de propostas altemativas, que dêem slilslan
cia à áiSCIISSão das reformas. Não pode essa partici
pação se restringir à surrear.sta ãiSCUSSão em mmo 
de rótulos: se o Presidente é ou não .neolibefal, se 
traiu ou não o pensamenm soc:i9J"IS1a. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
MliiD obrigado. 
O· SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 

Presidente, Peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio ~) - Conce
do a palavra ao nobre Senador AniOnio Carlos Ma
galhães, para uma comunicação i~iável, pelo pra

. zo de cinco minutos, nos termos do art · 14 do Regi
merdD lntemo. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PR.. -BA. Para uma comunicação inaãlá.vel. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, os jamais Gazeta 
Mercantil e 'Estado de S.Paulo, sobretudo o Gaze. 
ta Mercantil, pt.ilrJCam declarações minhas que não 
correspondem à realidade. Inclusive, os títulos pubfo
cados naqueles jornais não correspondem nem se
quer ao texkl da matéria relativa ao caso, já conheci
do desla Nação e desla casa, do Banco EconOrnico. 

Conseqüentemente, quero colocar a verdade 
para os Srs. Senadores e para esses dois jornais 
principalmenle. 

Participei de um janlar na casa do jomalisla Jor
ge Moreno, em que compareceram mitos otJros jor
nalistas -_uns mais éticos que ottros. ·E o resU!ado é 
que conversamos sobre esse assunkl. Coloque!. en
tão, que o Presidente da Rep(illica, oo final do episó
dio, aceilou qualro dos pontos que eu defenãa em re
lação oo Banco Econõmico, ou seja: a negociaçã • 
para que um banco a::lqlirisse o EoonOmico; que fos
sem pagos IOdos os aplicadores e deposllantes; que 
fosse mantido o maior nÚitleiÓ de fulcionârios do rele
rido Banco, que lufavam conosco, com a l3ahia, pela 
sua~. que era o propósi1D inicial do Ban
co Central e das aumridades do Governo. E, como a
timo item, que se punissem os responsáveis por Qtà' 
quer t~esro'!abro iinanceiro ou adiniristralivo do Banco 
Econõmico, no caso, os seus gesb:lres da época. 

Ao final, o Presidente Fernando Henrique acei
tou esses poniOs de vista, e o Excel foi escolhido 
para a missão de reabrir o Banco Econômico depois 
de estudos do Banco Central e do Ministério da Fa
zenda 

Ar veio uma injustiça da imprensa, no caso, 
com o M"mistro Pedro Malan, que evidentemente 
queria que, além do ExceJ, oulros bancos também 
participassem da ãJSputa, até para que se pudessem 
avaliar melhor as íiropostas: Mas não havia interes
se do Sr. Pedro Malan para que fosse esl!! ou aque
le banco, na meãiCia em que o Sr. Pedro Malan é um 
homem p(tllico da maior d8cência. da maior serie
dade, da rraior compelência e que tem sido, inclusi
ve nesta Casa defendido por mim. Em nenhum mo
menm. o Ministro foi por mim alacado no caso do 
Banco EconOmico e. sim. as aumridades do Banco 
Central. Mas, nesse caso. ao final, até mesmo as· 
aumridades do l3anco Centíal procederam bem e 
escolheram a melhor proposta - era a do Excel -. a 
que preenchia as condições que tínhamos levado ao 
conhecimeniO do Presidente da República Portanto, 
o que houve ao fipal foi a melhor solução para a Ba
hia e para o Pais., porque a solução enada do Banco 
Econômico levou o País e o sistema financeiro do 
País a ptOblemas .graves que resultaram em gran-
des prejuízos para o Erário. ~· 

Acertando a mão, errou menos; erran4o me
nos, foi melhor para o Brasil Portanto, essa i a co
locação. Faltou, entretamD, ética de deterrrmados 
jornalistas. E é até natural que isso aconteça em um 
jantar do qual participaram 20 jomaf"rstas, onde se 
conversou abertamente sobre problemas polflicos e 
administrativos que talvez não pudessem ser leva
dos a p(tllico assim, sem nenhuma censura. A cen
sura era a ética de cada um. 

Portanto, quero repor a verdade neste pro!UI
ciamento, para que IOdos saibam do respeito que te
nho à figura do Ministro Pedro MaJan. O final desse 
episódio foi tão bom para o Pafs e dimimiu - não sa
rou, mas diminuiu - o sofrimeniO da Bahià e dos 
baianos pelo erro do Banco Central. Agora, entretan
to, o Banco Central escolheu a melhor proposta e 
está se reabilitando perante a opinião p(jJiica do meu 
Estado e perante o Sistema F.nan::eiro Na::ional. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo a V •. ex;< 
a oportunidade.· 

Durante o discurso do Sr. AntfJnio Car
los Magalhães, o Sr. Júlio Can:pos, 2' V"u:e
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presi
dente. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiãvel. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 
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O SR. JÁDER BARBALHO- {PMDB-PA. Para 
uma comunicação inadiâveL Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presiden1e, Sr% e SIS. Senado,res, solicito 
a palavra a V. Exi' para registrar o meu desejo de fa
lar, como Líder do PMDB, após a Ordem do Dia. so
bre o tema a que o ilustre Senador Antonio Carlos 
Magalhães acabou de referir-se, ou seja, sobre a 
sua entrevista, ou sobre o que foi publicado nos jor
nais e particularmente sabre a atuação do Banco 
Central do Brasil. Peço que v. Exi' me inscreva após 
a Ordem do Dia para tratar desse tema. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exi'
será atendido. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduarda Suplicy, como 

·Líder, por cinco minutos. Em seQ!Jida. começaremos 
a Ordem do 'Dia 

O SR. EDUARDO SUPUCY - (PT -5P. Para 
uma comuÍücação de liderança. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na ma
nhã de hoje, durante a reunião da Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, eu havia levanta
do o assunto mencionado pelo Senador Antonio·· 
Carlos Magalhães. E, sem qualquer sentido de ofen
sa ao Senador Antonio Carlos Magalhães, si~es
mente registrei aquilo que estava estampado nas 
matérias da Gazeta MercantiJ; de O Estado de 
S.Paulo e de oulros jornais. 

Como o Senador Antonio Carlos Magalhães in
fonnou-rne de pronto que não correspondia à verda
de a frase ali citada, tive até a preocupação de Con
versar com a Jornalista Eliane "Catanhede. Disse-me 
ela: "lembro-me da frase; foi dila perante óiVersos 
jomalislas". As frases da matéria estão entre aspas. 

No entan1o. acho importante o esclarecimento 
que o Senador Antonio Carlos Magalhães faz aqui. 
A preoc:qlação que tenho em relação aos dois as
suntos: o primeiro, relativo ao Banco Central, ao Mi
nistério da Fazenda, a:> Banco EconOmico; e o olbo, 
relativo ao Projet> Sivam, é que convém refletirmos. 

É verdade, reconheço que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães tem, desde o início dos proceót
mentos relativos à matéria do Projeto Sivam, ouvido 
as opiniões e sugestões. S. Exi' tem encaminhado 
os documentos que solicitei; não tenho nenhuma 
queixa com respeito a esse procedimento. 

Sobre a questão do Banco Econõmico e a do 
Banco Cenlral, temos solicitado a esta entidade e ao 
Ministro da Fazenda q~·ésctareça, com precisão, 
os recursos que !oram-destinados, dentro do Proer, 

ao Banco Econômico. Também no requerimento so
&citado, colocamos a questão se porvenllJra houve 
problemas com o Banco Excel, no passado, porque 
havia ocorrido, segundo o jornal O Globo, infonna
ções de que o BanCo Excel teria problemas relativa
mente à remessa de recursos para o ex!erior, atra
vés da CC-5, e assim por diante. 

Sr. Presidente. um oulro problema sério refere
se ao caso,Sivam. Es1á. surgindo a idéia- permita
me transmitir o pensamento de algLilS Senadores 
com quem conversei hã poi.Jêo: Senador Osrnar 
Dias, Senador ~oberto Requião e outros - de que 
talvez o melhor seja. no projeto de resolução que 
está por ser examinado, colocar a proposiçlio que o 
Senador Osmar Dias nos ofereceu, à qual coincide 
com aqLilo que muitos de nós - inclusive eu - temos 
colocado: que a 'aprovação do ProjeiO S'!Vam deve 
passar por uma nova licilação púbfica, não sigilosa 
Acredito que este podelá ser um caminho, quem 
sabe. consensual no Senado Federal. Gostaria, in
clusive, que pudesse novamente a Comissão estar 
na continuação do debate. 

Renovo o apelo ao SenadOr Antonio Carlos 
Magalhães para que ~a Comissão. Ouêm sabe 
se es Senadores ~ tendo novas idéias sobre a 
proposição, a proposta de resolução, inclusive sobre 
-quem sabe- ouvirmos algumas pessoas. 

Ainda na semana passada ou no inicio desta 
semana, por exemplo, Barbosa Uma Sobrinho fez 
recomenda9ões sobre o Projeto Sivam no sentido de 
ser resguardada a tecnologia e a indústria nacional, 
expressando uma forte opinião de recomendação ao 
Presidente e ao Senado, sobre o Proje!o Sivam. 
Quem sabe se alguns dos Srs. Senadores gostariam 

· de ouvi-lo? 
Gostaria de transmitir ao Presiden1e da Super

comissão que, no início da tarde.- hã meia hora, re
cebi um telefonema de Wz Inácio Lula da Silva, que 
foi Presidente Nacional do Partido dos Trabalhado
res e candidato à Presidência, tendo disputado com 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele 
transmitiu-me que está considerando a questão do 
Projeto Sivam tão importante que ele próprio gosta
ria de ter oportunidade de dialogar com os Srs. Se
nadores a respeito do assunto, juntamente com al
guns dos cientistas da SBP.C, que estão dispostos a 
apresentar novos elementos sobre o assunto. 

Ainda hoje de manhã, o Senador Antonio Car
los Magalhães mencionou que, na sua opinião, o 
Brigadeiro Ivan Frota, por mais que fale, ~ai-se auto
destruir, mas que não teria objeção a que ele falas
se. Quem sabe, até, aquela decisão_. 



--
720 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

O Sr. Antonio carros Magalhães (Fora do mi
crotbne) Eu não disse isso não! 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não disse? En
tão, peço perdão e retiro essa parte. Mas quem sabe 
pudesse o Senador An1Dnio Carlos Magalhães re
considerar, juntamente com todos nós, a decisão 
que foi tão polêmica - inclusive o Senador Osmar · 
Dias, que teve uma situação quase que de duelo 
com o Brigadeiro Ivan Frota, f!llmsando melhor, seria 
a favor de ouvi-lo, dependendo das circunstâncias, 
isso é algo que possa ser objelo da reflexão. Enfim, 
ao Presidente AntÕnio Carlos Magalhães, quero re
novar o apelo para que este assunto seja tratado no 
ãmbiiD da Çomissão, porque senão ioda a tarde es
taremos aqui no Senado debatendo o tema, já que 
não podemos debatê-lo na Comissão temos que 
fazê.lo em Plenário. Acreáto que inclusive o Sena-

. dor Rámez T ebet possa estar relomariclo à Casa, 
após o casàmento de sua filha, oportunidade em que 
teremos a sua presença nos trabalhos da Comissão, 
com ioda irrportãncia que o assunto merece. 

Muito obriQado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor . 

Presidente da República editou a Medida Provisória ·• · 
11" 1.287, de 18 de janeiro de 1996, que "altera are
dação do § 42 do art 49 da Lei IJ2. 9.082, de 25 de ju
lho de 1995, que dispõe sobre as diretrizes para ela
boração da lei orçamentária de 1996". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l' e 5" do art 2" da Resolução IJ2. 
1189-CN, fica assim constifuída a Co~o Mista irr 
eumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

íatutares 

Renan Calheiros 
Carlos Bezerra 

Waldeck Omelas 
Odacir Soares 

Lúcio Alcãntara 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

SENADORES .• 

Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

PFL 
José Alves 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
Jefferson Peres 

PPB 
Levy Dias 

PSL 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

José Carlos Coutinho João Maia 
Jaime Martins Zila Bezerra 

Antônio do Valle 

Arnaldo Madeira 

Odelmo Leão 

RobsonTuma 

t'MDB . 
Pinheiro Landim 

PSDB 
Zé Gerardo 

PPB 
Gerson Peres 

PSL 

PT 
Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução IJ2. 1, de 1989-CN, . 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

. Dia 24-1-96 - designação da Comissão MISta. 
Dia 25-1-96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 24-1-96 - prazo para recebimeniD de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 2-2-96- prazo.final da Comissão Mista. 
Até 17-2-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado 

o tempo destinado ao Expediente. 'O 
Passa-seà ~ 

~ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W-131,DE1995-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
RequerimenlD n" 29, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Lei da Câmara n'?-131, de 1995-Comple
mentar (ri' 54195-Complementar, na Casa 
de origem), que altera o art 72. da Lei Com
plementar n<>- 70, de 30 de dezermro de 
1991, que estabelece a Contribuição para 
Financiamenio da Segl6idade Social - co
ANS, tendo 

Parecer favorável, sob n" 9, de 1996, 
da Comissão 

-de Assuntos Sociais. 
Discussão do projeto em turno único. 
A Presidência esclarece ao Plenário que pode

rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cenamenlo da óiSCussão. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
!!Ião havendo. quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

tennos do disposlo no art 288, III, a, do Regimenlo 
Interno, a matéria depende do volo favorável da 
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maioria absoluta. da composição da Casa, devendo 
a votação ser feita pelo processo eletrõnico. 

Peço, mais uma vez, aos Srs. Senadores que 
se encontram em seus gabinetes que COI!1)al'eçam 
ao Plenário, pois teremos votação com quorum 
qualificado e nominal. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar, já que estamos em 
ritmo de votação. ~~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. HUGQ NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Apenas para 
esclarecer, Sr. Presidente, que o presente Projeto 
de Lei da Câmara rfl. 131, de 1995, de autoria do De
putado Theodorico Ferraço faz remi!lsão à Lei Com-

. plementar nº- 70, de 30 de dezembro de 1991, que 
"institui coritribuição para financiamento ela Seguri
dade Social, eleva a alíquota da contribuição social 
sob.!'e o lucro das instituições e dá outras providên
cias", e aos arls. 69- e 72, que estabeleciam as isen
ções dessa contribuição. 

Trata-se, portanto, de alterar o Cofins para o 
efeito daquilo que dispõe a nova redação do art 72, 
na qual o PLC declara que também são isentas da 
contribuição as receitas decOrrentes: 

"I - de vendas de mercadorias ou servi
ços para o exterior, realizadas diretamente 
pelo exportador; 

11 - de exportações realizadas por inter
médio de cooperativas, consórcios ou enti
dades semelhantes; .... 

III - de vendas realizadas .. pelo produ
tor-vendedor às empreSas comerciais expor
tadoras, nos termos do Decreto-Lei rfl. 1248, 
de .29 de novembro de 1972, e alterações 
pàSteriores, desde que destinadas ao fim 
específico de exportação para o exterior; 

IV - de vendas, com fim específico de 
exportação para o exterior, a empresas ex
portadoras registradas na Secretaria de Co
mércio Exterior do Ministério ela Indústria, do 
Comércio e do Turismo; 

V - de fornecimentos de mercadorias 
ou serviços para uso ou consumo de bordo 
em embarcações ou aeronaves em tráfego 
internacional, quando o pagamento for efe
tuado em moeda conversível; 

VI - das demais vendas de mercado
' rias ou serviços para o exterior, nas condiçõ

es estabelecidas pelo Poder Executivo•. 

A isenção estava condicionada, Sr. Presidente, 
em ambos os casos, a definições a serem estabele
cidas pelo Poder Executivo, e essa delegação, se
gundo o autor, soruente deveria ficar adstrita no que 
tange às operações destinadas a mercadorias ou 
serviços à exportação. 

Enlão, a nosso ver, o Projeto de Lei da Câmara 
rfl. 131/95 vem ampliar a faixa de isenção, trazendo 
maior justiça à aplícabllidade do Cofins, pelo que re
comendo ao PFL o voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Continua 
o encaminhamento de votação. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peÇo a palavra, para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para um 
esctarecimento. Sem nevisão do orador.) - Sr. Presi
dente. hã um relator dessa matéria? Essa matéria foi 
submetida a alguma Comissão desta Casa? 

Parece-me que o Senador Valmir Campelo já 
se apresenta. Eu gostaria de compreender, talvez S. 
E# possa nos informar, o que isso representa em 
termos de redução do Cofins. O que o Estaifo, o que 
a União perderá com a isenção do Cofins relaciona
do a serviços destinados à exportação? Gostaria 
que isso fosse colocado de maneira bem clara para 
nós, porque, ao que ~ consta, esse projeto não 
passou pelas Comissões e não poderemos votá-lo, 
se não tivermos urna compreensão clara de suas 
pretensões. 

Repito: o que a Urião perderá em termos de 
Cofins? Para nós é um imposto da maior importân
cia porque está destinado à saúde no nosso País, 
que jâ estã querendo criar outro imposto, e estamos 
votando algo que reduzirá essa arrecadação tão .ne
cessária à União. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Peço a palavra, 
Sr. Presidente, corno Relator do Projeto na Comis
são de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Valmir Campelo, como Relator. 

O SR. VALMIR CAMPEL.O (PTB-DF. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidentes, 
Sr"s e Srs. Senadores, Senador Ademir Andrade, na 
realidade, o COFINS não perde nada, porque nunca 
foi recolhida importância com relação à parte de ex
portação. 

O art. 72 da Lei Complementar n2 70 já previa 
isso. O que se quis com essa alteração foi ampliar 
principalmente essa isenção para as cooperativas, 
que até então não eram beneficiadas. 
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Mas desde 1971 , quando saiu esta lei comple
menlar, nobre Seriador, rúnguém chegou a recolher. 
Não se recolheu essa contribuição referente à ex-
portação. , 
·· -Qual o benefício que vai trazer para o País? O 

benefício é exataínente diminuindo, porque não se 
tnbuta para a exportação~ porque os produiDs serão 
encarecidos e não tem como o País c:Ompetit lá fora 
com um produto mais caro. " 

Qlieremos atrair divisas para o País. Quere
mos que não seja tributado. O Governo pretende fa
zer isso. Não se tribute para a exportação. O País 
vai competir com um produto mais barato e vai en
trar capital no País, gerando empregos. 

De forma que esse imposb> não foi recolhido. 
Mantive contato com a Receita Fedetal, que, como 
responsável por isso, concorda colll"O projeto, oriun-

. do do Executivo e alterado pelo Deputado Theodori
co Ferraço ha Câmara dos Deputados, tendo outros 
Deputados acrescentado itens, aperfeiçoando-o na
quela Casa 

Por esta razão estamos concordando com o 
projeto da mesma maneira que foi aprovado pela 
Cãmara dos Deputados. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. -Presidente, 
peço a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExZ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, eslarnos votando duas matérias que 
estão em regime de urgência, nos termos do Reque
rimen1o ri' 29, de 1996. 

Ora, de acordo com o art 336, 'a urgência po
deiá ser requerida Imagina que esta situação esteja 
contida na alínea b: · 

"quando se pretenda a apreciação da· 
matéria na segunda sessão ordinária subse
qüente à aprovação do requerimento". 

Portan1o, aprovada a urgência, teríamos que 
ter duas sessões ordinárias para que a matéria vies
se ao exame do Plenário. 

Sei que se dirá possivelmente. coma justificati
va, que o Plenái'ia deliberou que fosse votada hoje. 
Entendo perfeiiamente a soberania do Plenário. 
Agora, esiamos em desacordo com o Regimen1o, 
porque pelo Regimento - a urgência b, acho inclusi
ve que as matérias são relevantes, são importantes
teriarnos que observar esse interstício. 

Acha perigoso que, mesmo com o assentimen
tõ, com a deliberação do Plenário, se esteja viciando 
o Regimen1o. Afinal de contas, se levarmos isso a 

unna interpretação liberal, é melhor não ter o Regi
mento e o Plenário sempre deliberará dessa ou da
quela maneira O ReQimen1D não deixa de ser a nos
sa carta constitucional - vamos dizer assim -, pela 
qual devemos nos reger. · 

De fonna que levan1D essa questão de ordem 
apenas no sentido de que observemos o Regimento, 
porque se este, num detemmado mornenlo, vem 
contrário ao interesse de um partido, de uma banca
da ou de um Senador, em outro momento ele acolhe 
o desejo, a vontade da bancada, do Senador ou do 
partido. Esta é a nafureza do regimento, a sua im
pessoalidade. Quando quisermos, mudamos o Regi
mento. Mas o Plenário está decidindo à revelia do 
Regimen1o, contrariamente a ele, alegand<H;e a sua 
soberania? Parece-me que não é o caminho mais 
conveniente para seguinnos. E V. Ex"-, Sr. Presiden
te, é um guardião do Regimento, tem sido aqui sem
pre um Presidente nuito cioso da observância e do 
CUI'f1lrimen1o do Regimen1o. 

De forma que levanto essa questão de ordem 
para que a Mesa possa esclarecer o Plenálio e 
nos capacitemos realmente dessa decisão qt.i foi 
tonnada, que está, a meu ver, contrária ao que;dis
põe o Regimento no seu art. 336, b, que pievê 
duas sessões ordinárias para a votação da matéria 
em Ll'gência. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A matéria 
foi incluída, de acordo cõm o dispositivo regimental · 
de duas sessões, para a sessão de amanhã, quinta
feira 

Contudo, por solicitação dos Srs. Senadores e 
em se tratando de uma convocaçiJo extraordinária, a 
Mesa submeteu ao Plenário a antecipação para a 
sessão de hoje da Ordem do üia. Mas recoihe a ma
nifestação de V. ExZ com um pecjido de adiamento 
da matéria para amanhã. E es~ qua V. ExZ for
malize esse requerimen1o, já que ·a Mesa não pode, 
de ofício, anular a Ordem do Dia. 

Em seguida, submeterei ao Plenário o ofício de 
adiamen1o da votação para amanl:lã. 

O SR. ROBERTO REQUIÃ'O - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordlem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobr~ Senador Rober1D 
Requião. · 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria apenas de informar à ~esa que pelos cál
culos do nosso matemático de f)lantão, Senador Ney 
Suassuna, temos 44 Srs. Senadores no plenário; 
portanto, não há motivo para adiar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (José 5amey) - Infeliz
mente, com toda confiança que temos com o mate
mãtico que V. Exª- reconhece no Senador Ney Suas
suna, temos que nos guiar pelo qúorum registrado 
nos painéis da casa 

Senador Lúcio Alcântara. a Mesa aguarda o re
querimentO de adiamento da votação. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. u 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
Ex'!- a palavra 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. emi
nentes colegas, quero dizer, de antemão, que sem
pre levamos na mais devida consideração as posiçõ
es do Senador Lúc:io Alcãntara Porém, no episódio, 
em virlude exatamente da celeridad& dos trabalhos 
e da manifestação do Plenário, dirigimos, como Lí
der do GovémO, um apelo ao eminente colega no 
sentido de que desista do seu requerimento, para 
que possamos prosseguir a votação. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Exª 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, não quero s.er intransigente 
nessa matéria. Vou atender à solicitação do Líder do 
Governo, Senador Seio Alvares, mas ratificando a 
minha posição. A decisão foi tomada cqntrariamente 
ao Regimento. Em outra ocasião, serei novamente 
vigilante nessa matéria e não ir€Ji recuar do meu re-. 
querimento. É urna espécie de advertência que de
sejo fazer. Sob o pretexto da celeridade, de não se 
realizar sessão deliberativa às quintas-feiras, quer 
se atropelar o Regimento, e essa não é a prãtica 
que deva ser seguia ... 

Para mostrar a minha compreensão com o 
apelo do nobre Líder Elcio Alvares e dos demais Se
nadores, não irei formalizar o pedido de adiamento, 
logo advertindo que, em outra circunstância, não irei 
retirar o meu pedido se o Plenário vier a incidir na 
mesma violação ao Regimento. 

Era() que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Uma vez 

que o Senador Lúcio Alcântara não fez o pedido de 
adiamento da matéria e, entretanto, levantou uma 
questão de ordem no sentido de que o Regimento 
detennina que somente depois de duas sessões 
seja incluída a matéria na Ordem do Dia - e a Mesa 
o fez com o consenso de todo o Plenário -, a Presi-

dência da Casa, por julgar procedente a sua quest!lo 
de ordem. de ofício, determina que a votação da ma
téria seja feita na sessão de amanhã. Da mesma for
ma, detennina-o em relação ao item 2, que se en
contra em situação il!êntica. 

· Como guardião do Regimento, tenho que acei
tar a questão de ordem, que, regimentalmente, é 
procedente. 

É o seguinte o item cuja apreciação é 
adiada para amanhã: 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃON22, DEi996 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento rti 30, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Proje!o 
de Resolução n"- 2, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n"- 2, de 1996, 
da Comissão de Assun!os Ecollõmicos), que 
concede à República Federativa do Brasil 
au!orização para contratação de operação 
de crédito externo junto ao Banco lnterame
ricario de Desenvolvimento-BID, no_ valor de 
cento e sessenta mDhões de dólares norte
americanos, cujos recursos serão destina
dos a financiar, parcialmente, o Programa 
de Ciência e Tecnologia, cuja execução fica
rá a cargo da Fjnanciadora de Estudos e 
Projetos-FINEP. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr.· Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem V. 
Ex& a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
tanto, o item 2 será apreciado amanhã? 

O SR. PRESIDENTE"(José Samey)- Da mes
ma maneira, pois se encontra na mesma situação de 
urgência e só pode ser incluído em Ordem do Dia na 
segunda sessão, de acordo com o Regimento. 

A Mesa aceita como col~ração a questão de 
ordem do Senador Lúcio Alcãntara. 

O SR •. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
enquanto as pessoas estão se retirando, apenas 
para adiantar a reflexão dos Srs. Senadores, permi
ta-me informar que, no item 2, incluí um artigo refe
rente à preocupação com o emprego. Trata-se de 
um projeto de resoluç!kl que vai aprovar financiamento 
pela Frep a empresas que irão se modernizar. 

Há uma preocupação no sentido de preservar 
oportunidades de trabalho; também para que haja o 
diálogo com os sindicatos representativos dos traba-
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lhadores sobre a forma,cle introdução das inovações 
tecnológicas e o treinamento de trabalhadores visan
do a sua capacitação. ·para que não ocorra desem
prego em função de tecnologia que se adote em 
nosso País. 

.Portanto. gostaria que os Srs. Senadores. até a 
data de amanhã. refletissem sobre esta proposição 
conslante do item 2. 

O SR. 'PRESIDENTE (José Samey) -As maté
rias conslantes dos itens 3 a 5 da Ordem do Dia da 
presente sessão, nos tennos do parágrafo único do 
art 383 do Regimen1D Interno, deverão ser aprecia
das em sessão secreta. 

• 

São os seguintes os itens a serem 
apreciados em sessão secreta: 

-3-
MENSAGEM N2360, ÕE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em )Urrio IÍlico, do Parecer 
da Comissão de Relaçil!')S Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n2 360. de 
1995 (n" 1.192195, na origem), pela qual o 
Senhor Presidente da Repúbfica submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor 
Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Clas
se da Carreira de Diplomata. para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailândia 

-4-
MENSAGEM N2 362, DE 1995 

Escolha de Chefe de f..1issâo Diplnrom~Jálim.· ca., 

_ Discussão, em turno IÍlico, do Parecer 
da Comissão de Reiações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n2 362; de 
1995 (11> 1.194195, na origem). pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor 
Sérgio de Souza Fontes Arruda, Ministro de 
Segunda .Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a funÇão de Embaixador do 
Brasil junto à Comunidade das Bahamas, 
cumulativamente com a de Embaixador do 
Brasil na Jamaica. 

-5-
MENSAGEM N2100, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomâtica 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem ~ 1 00, de 
1996 (n2- 6/96, na origem). pela qual o Se-

nhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor 
João Gualber1D Marques Porto Júnior, Minis
tro·.de Primeira Classe da Carreira de Oiplo,
mata. para•exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à RepLbr!Ca da Nicarágua. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que não registraram o seu com
parecimento que o façam agora, pois vamos fiberar 
o painel. 

Soficito aos Srs. funcionários as providências. 
necessárias para a realização da sessão secreta. 

(A sessão ttansfonna.se em secreta às 
15h56min e volta a ser p(blica às 16h02min.). 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A sessão 
torna-se pública. 

Informo ao Plenário que a sessão de amanhã 
será deliberativa, com Ordem do Dia e votação no
minal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jader 
~. ~ . 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. "Pro
nuncia o seguinte ãJSCurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, o Senador 
An1Dnio Garlos Magalhães. no início desta sessão, 
teve a oportunidade de regis1rar para o Senado que 
matéria' pubrteada em alguns jornais de hoje não re
tratam. integralmente. observações a respeito do 
Banco Econõmico qtte S. &a teria feito no encontro 
com joinalistas hã poucos dias. S. E# ainda regis
trou que as considerações feitas com relação ao Mi
nistro Pedro Malan não retratavam a realidade. 

Sr. Presidente, volto ao tema Banoo EoonOmi
co e à maléria plblicada nos jornais Gazeta Mer
cantil e O Estado de S. Paulo de hoje sobre a en
trevista que teria sido concedida pelo Senador Anto
nio Carlos Magalhães. Relembro que, quando do 
episódio da intervenção no Banco Econõrnico. o 
Presidente da RepLblica convocou os Líderes dos 
Partidos qUe lhe dão sustentação no Congresso Na
cional, mais a liderança do Governo, para expor o 
seu pon1D de vista. Nessa ocasião, Sua Excelência 
ouviu os Líderes um a um. Recordo-me bem de que 
fui o último a se manifestar e fiz questão de ressal
var a posição do Senador Antonio Carlos Magalhã
es, representante da Bahia. na defesa de interesses 
que o Senador entendia e entende corno legítimos 
para o seu Eslado. 

Foi a ressalva que fiz, Sr. Presidente. antes de 
dizer ao Presidente da República que discordava do 
tralamento que se estava dando à questão e ainda 
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do envolvimento pessoal do P~dente da Repúbli
ca num assunto que, no meu entendimento, era de 
natureza técnica e deveria ser assumido única e ex
clusivamente pelas autoridades econômicas, particu
larmente pela Diretoria do Banco Central. Dizia o 
Presidente: •um banco merece ou não merece a in
tervenção.• O que não é correto é o envolvimento a 
que se chegou. com possibilidade de atrito, que aca-
bou ocorrendo. ""' 

Sr. Presidente, voltei do Palácio do Planalto, e 
aqui já haviam ocorrido algumas manifeStações. 
Senti ... talvez estivesse equivocado - que o Senador 
Antonio Garlos Magalhães poderia estar magoado 
comigo, pela minha intervenção no Palácio do Pla
nalto, porque seguramente ... hipótese minha - deve
ria ter chegado ao seu conhecimento atitude diversa 
da que tomei. Repito hoje o que ororreu naquela 
·oportunidade. O Presidente pedia que solicitásse
mos ao Sehador Antonio Carias· Magalhães que 
apresentasse as denúncias sobre o Banco Central. 
Isso foi pedido a todos os Uderes ali presentes. 
· Faço esse registro para que fique clara a atilu-

de que tomei naquela oportunidade. Com os reparos 
feitos pelo Senador AQ!onio Carias Magalhães, VO!J ... 
ler o que teria sido a entrevista de S. E#, publii:iada 
na Gazeta Mercanti.l: 

•o Senador Antonio .Carias Magalhães 
(PFL-BA) escolheu a noite da última segun
da-feira para comemorar, com algum atraso, 
a sua vitória no episódio da venda do Banco 
Econõmico para o Excel "Eu venci a para
da", saboreou. Na sua versão, ele ditou para 
o Governo as regras da transaçã.o. enviando 
quatro sugestões para o flresidente Fernan
do Henrique Cardoso, por meio do PresidEm
te do PFL. Jorge Bomhausen. 

Foram estas as sugeslões: 1) paga
mento de todos os correntistas e aplicado
res; 2) manutenção de todas as agências; 3) 
a não-demissão de funcionários, a não ser 
que sob as mesmas condições superfavorá
veis do progl(lma de demissão voluntária do 
Banco do Brasil; 4) prazo de seis meses 
para qualquer decisão sobre a venda. "Nem 
eu acreditava que o Fernando Henrique fos
se aceitar. Mas ele aceitou tudo e cumpriu à 
risca", disse o ex-governador baiano, num 
jantar com jornalistas. 

Para "dar uma saída honrosa• ao Pre
sidente, como o próprio ACM disse. suas su
geslões foram acompanhadas de um conse
lho: que os responsáveis pelo desastre do 

banco fossem rigorosamente punidos, nos 
termos da lei. Em seguida, ele deixou claro 
que considerava culpado o ex-controlador 
do Econõmico, o ex-Ministro Ângelo Calmem 
deSá. ~ 

•Quem sempre foi o padrinho do Ânge
lo? Todo mundo sabe que era eu. Como 
agora já deixei claro publicamente que não 
tenhO mais nada a ver com isso, quem é 
que vai reclamar?", lembrou Antonio Carias 
Magalhães, destacando que o próprio Banco 
Central estã tomando a iniciativa de proces
sar Calmon de Sá Segundo o Senador, o 
ex-dono do Econõmico esjá pensando em 
morar em Miami, nos Estados Unidos. 

Antonio Carias Magalhães disse que 
um dos entraves para o desfecho do Econõ
mico foi o Ministro da Fazenda, Pedro Ma
lan, que preferia a proposta do Bozano, Si
monsen, formulada pelo economista baiano 
Daniel Dantas. •o Malan é muito amigo do 
Paulo Ferraz. do Bozano•, justificou. Confir
mou também - aliás, sobre esse trecho, o 
Senador AntoniÓ cartas Magalhães acaba 
é:ie fazer·ó reparo de que essa colocação em 
relação ao Ministro da Fazenda não seria 
correta - que houve pelo menos um encon
tro de Ferraz com o Ministro da Fazenda em 
Washington, e cõntou que dissuaaiu Malan 
de escolher o Bozano no encontro no pró
prio Ministério. 

Pelo menos na disputa Excei-Bozano, 
ACM não tem motivos para criticar o Presi
dente do Banco Central, Gustavo Loyola 
Segundo ele, "Loyola preferia mesmo o Ex
cel, que tinha uma proposta considerada 
mais técnica". Depois acusou: "Mas o BC ~r
rou gravemente na condução do problema 
Se tivesse agido quando deveria ter agido, 
teria evitado a perda de bilhões de reais 
para o País. • 

Quero ressallar este trecho da entrevista que te
ria sido dada peio Senador Antonio Carias Magalhães: 

"Mas o BC errou gravemente na con
dução do problema. Se tivesse agido quan
do deveria ter agido, teria evitado a perda de 
bilhões de reais para o País. • E opinou: •o 
Mercantil foi resultado do Nacion~. que foi 
resultado do Econõmico, que foi resultado 
do desleixo do Banco Central. Foi uma bola 
de neve.• 
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A irritação de ACM com Loyola, entre
tardo, fOi acirrada pela chamada •pasta 
rosa• com · as con1ribuições do EconOmico 
para a campanha eleitoral de 1990. No jan
tar, ele disse que as suas denúncias conlra 
a õreiOria do banco são verdadeiras, e não 
um blefe, como descoilfiara a iiJll(ensa De
pois coniOu, com piladas de bom humor e 
ironia, a guerra de nervos'ila que submeteu 
Loyola, mandando-lhe Ôfícios e solicitações, 
até conseguir o númeio da sua carteira de 
identidade e de seu CPF. -

A justificativa de ACM era, apenas, a 
de querer fazer uma procuração em nome 
de Loyola, para que este pudesse quebrar 
seu sigilo bancãrio a qualquer hora O objeti
vo real era outro, às avessas: tet 91T1 mãos 
os números da RG e do CPF do próp_rio 
Loyola, Para a eventualidade de pedir justa
mente a quebra do sigilo do Presidente do 
Banco Central. .• 

Agora, entretan1o, a guerra acabou. 
ACM é lJ'I1 homem fefiZ com a solução do 
EconOnico e deixou claro, em pelo menos 
duas oportunidades da conversa, que havia 
uma relação de causa e efeito enlre essa 
queslão e o encaminhamento da volaçào do 
Sivam no Senado. "Agora não há mais obs
táculo", disse ele, anwteiando a data de vo
tação do Projeto: 31 de janeiro, quarta-feira 
da próxima semana. . 

Como Presidente .da ~rcomissão 
que analisa o Sivam, ele não ·precisa votar 
nessa instância, a não ser para desempate. 
Mas disse qiJe hã dúvidas sérias em-relação 
à participação da Esca na primeira fase da 
ooorcfenação do projeto e deixou claro que a 
Aeronáutica foi mlito centralizadora, deci

:-dlndo tudo sozinhà PoriSso avisa: "No ple
nário, votarei contra. • Apesar cisso avalia 
que o Projeto será aprovado •por cerca de 
dei-vOtos de vantagem. • 

Na opinião do Senador AniOnio Carlos 
Magalhães, o melhor momeniO para a dis
cussão sobre a reeleição do presidente da 
República é 1997. Ele explica que, até lá, se 
Fernando Henrique Cardoso e o real estive
rem com a mesma popularidàde de hoje, os 
partidos aliados ao Governo vão ver que 
não têm alternativa para a sucessão de Fer
nando Henrique Cardoso e chegar a um 
consenso em tomo dele. 

•Quem é a segunda aHernativa de todo 
mundo aéaba sendo· a primeira", ÕISSe ele 
durante o jantar infonnal ao qual compare
ceram também seu filho Luís EckJardo Ma
galhães, Presidénte da Gamara dos Deputa
dos, e o Depulado Benito Gama. ambos do 
PFLdaBahia 

Em relação às eleições de Salvador-" 

Dispenso-me de ler isso, porque <fiZ respeito ês 
eleições em Salvador, comenfário do Senador AniD
nio Carlos Magalhães. 

O artigo de O Estado de S. Paulo é mais ou 
menos nos mesmos termos, e não vou absoluta
mente IDmaro tempo do PI~ da Casa. 

Antes de vir a pi~ para fazer esses co
menlários que pretendo fazer a partir de agora a res
peito da queslão, liguei ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães e conuiquei-lhe que iria fazer os co
mentários em relaç!lo a esse assunto, porque tenho 
sido um crllico do Banco Central do Brasil, nesta 
Casa, nessa rmha de crécfrto denominada Proer. -~ 

Quero registrar, como registrei ao ~ 
da RepMéa, que respeifD a luta do Senador~ 
nio Carlos Magalhães pois é a lula do seu EstadO; é 
um Banco do seu Estado. E o Senador, de fafo, ven
ceu, por mais que afirme não ser responsável pelo 
título nem tenha usado a expressão. Mas S. Exl-, 
efetivamente, venceu na caosa, considerada pela 
sua terra, pelos baianos, como fundamenlal.. 

Mas o que quero regíslrar é que, em relação ao 
Banco Central do BrasB, é inconcebível o tratameniO 
de uma questão como esta dessa fonna, não só no 
caso do. Econõmico, não é especifico dO caso do 
Econõmico, mas também o caso do Banco Nacional 
e de outros casos. E o pior é que, nessa entrevista 
do Presidente do Banco Cerdral, ele ÕIZ que, nessa 
transação, a parte boa vai ficar com o Excel; e a par
te podre vai ficar com o Banco Central para paga
mento. 

Então, o Presidente do Banco chega ao poniO 
de confessar, em entrevista à i~rensa, que o ex-in
terventor afirmou em entrevista que, desde 1991, o 
Banco Econõmico já estava passivei de intervenção. 
Desde 1991! O próprio Senador Antonio Carlos Ma
galhães - recordo-me bem -, desta tribuna, quando 
do episódio, afirmou aqui diversas veze~> que, em lu
gar de tomarem providências, procuraraiTHlo para 
fazer observação sobre isso. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite
me V. Ex!! um aparte? 

O SR. JÁDER BARBALHO - Concedo o apar
te a V. Ex!! 
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O Sr. AniDnio Carlos Magalhães - Em primei
ro lugar queÍ'o agradecer a gentileza de V •. Exª em 
avisar-me antecipadamente que iria ~ar a tribuna 
sobre este assunto, o que me permitiu fazer a retifi
cação da entrevista logo que cheguei a esta Casa 
V. Exª foi extremamente ético, como acredito ser 
sempre do seu hábito, o que é irlliOrtanle na vida 
p(blica. Entretarrto, para .QUe V. Exª não tome como 
base a entrevista, embora o âmago de sua crítica 
seja inteiraf!lellle verdadeiro, com a minha entreviSia 
ou sem ela - concordo, inclusive, com o discurso -
quero dizer que a entrevista tem muitas ven:lades e 
muita criação da jornalista. De modo algum fiz afir
mativa desairosa em relação ao Pedro Malan. Não 
fui comemorar coisa alguma do Banco Econõmico. 
Aceitei um convite do jornalista Jortte Moreno para 

jantar em sua casa e sequer sabia quais eram os 
convidados.. Sou amigo do Jorge Moreno, como 
creio que V. Exª também; ele é um jornalista e.xcep
cional, a quem quero muito bem. Quanto ao Banco 
Central, é verdade: nunca falei de encontro de Ma
m e Ferraz nos Estados Unidos. Estou sabendo 
pela leitura do jornal. Em relação ao Sr. Loyola, o 
que disse ·· houve uma nova criação da Siane Can
tanhêde - é que dei a procuração para quebrar o 
meu sigilo bancário, e ele a aceitou. Porque eu lhe 
pedi o número do seu CPF e da sua Carteira de 
Identidade para que constasse da procuração, e ele 
me forneceu esses dados. E se ele o fez, sabendo o 
obj&tivo, é porque aceitava a procuração. Na certa, 
ouvindo alguém do Banco Central, ele depois recu
sou. Mesmo assim, depois lhe pedi que incfiCaSSe 
um amigo da sua confiança que; do mesmo jeito, eu 
daria a quebra do sigilo bancário. Ela ãasse que fiz 
isso para depois pedir que quebrasse o sigilo bancá
rio do Sr. Gwstaito Loyola." Não tive-e nem· tenho 
essa intenção, até porque não me cabe fazer isso. 
Isso é um problema de consciência do Sr. Gustavo 
·Loyola: 'Fiz a minha parte. Quem quiser faça do 
mesmo jeito a quebra do seu sigilo bancário. De 
modo que hã aí algumas verdades e muita coisa que 
não é verdade. A critica de V. Exª, no âmago, é jus
ta: hã muito prejuízo para a Nação pela atitude errõ
nea do Banco Central em relação ao Banco Econõ-. 
mico. Quando o Banco Central deveria ter feito uma 
RAET, -não fez; quis fazer uma intervenção com H
quidação e também não fez, e hoje encontrou uma 
soluçãO boa paJ?. o País - da qual V. EX" pode dis
cordar -, depois de provocar um grande problema ao 
Sistemá Financeiro Nacional, o que, evidentemente. 
trouxe prejuízos grandes ao Erário. V. Exª falou da 
união do Banco Nacional com o Unlbanco, provavel-

mente vai falar do Baqespa. não tenho d(Jvida disso, 
e de outros bancos. Do Banespa certamente vai fa
lar da administração Aeury-Quércia, jã que V. e;x.. 
não vai evitar tratai< desse assunto. Muito obrigado, 
nobre Senador. · 

O SR. JÁDER BARBALHO - Muito obrigado, 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 

V. ~ faz reparos à ptblicação. Não tenho ab
solutamente o Õll'eito de vir à tribuna e sobre eles 
me basear. Isso V. Exª jã o fez em relação ao que foi 
âlto ao M"mistro Pedro Malan, e eu não cometeria a 
indelicadeza e, muitos menos, a leviandade de che
gar aqui e dizer que essa foi a entrevistá qUe' V. Exil 
deu. E V. E# apreende bem o âmago da questão. 
Exatamente, o que me preocupa é o comportamento 
de uma instib.ição como o Banco Central, tida corno 
garantidora da moeda, garantidora do sistema finan
ceiro. É o que es1á. O Banco Central eslã nu, Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores. Quem neste Pais 
pode confiar em um balanço de banco? Qual acio
nista neste País pode investir em ação de banco, se, 
com respaldo do Banco Central, se publica balançci 
fraudulento? Corno pode algum depositante se guiar 
para fazer o seu depósito ou uma aplicaÇão, se as 
queslões são tratadas deste forma, corno estã vindo 
a p(i)Jico, seja em relação ao Banco Econõmico? 
Como foi dito pelo interventor, desde 1991, o referi
do Banco merecia um tratamento especial do Banco 
Central. Desde 1994, essas questões foram se agra
vando e chegaram a R$3 bilhões e 600 milhões. 
Com relação aos outros Bancos, deu-se o mesmo. 
V. Exª apontou o Banespa e o tratamento que lhe foi 
dado. E o pior é que a iltllrensa começa a denunciar 
o saneamento do Banespa. Na verdade, o 8anespa 
saneou todas as estatais do Estado de São Paulo 
com dinheiro p(Jblico. Se esse Banco fosse no meu 
Estado, o Estado pobre do PSrã. não sei se lhe seria 
dado dinheiro. 

Não subi a esta tribuna absolutamente para co
locar V. Ex'! em dificuldades, Senador Antonio Car
los Magalhães, mesmo porque V. Exª não as tem. V. 
Ex" se jogou no episódio de tal ordem que deixou 
bem claro que, acima de tudo, estava a Bahia. ~ 
ro registrar que esta foi a ninha observação ao Pre
sidente da Rep(Jblica, que eu respeitava a sua luta 
Agora, eu não podia conceber que o Presidente do 
Banco Central procurasse o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, como foi dilo pelo próprio Senador, aqui, 
em reunião social, para pedir-lhe que alertasse o 
pessoal do Banco Econõmico que o referido Banco 
iria ruir. Era só o qllé faltava! Reconheço que o 5&
nador Antonio Caries Magalhães é um Senador im-
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portante, mas é o máximo da indisciplina, em malé
ria de int,eresse público, principalmente quando o 
Presidente de uma insti\lição, que é uma aulnridade 
econômica, proet.r'a um parlamentar, em reunião so
cial, para alertá-lo sobre uma instituição financeira. 
Esse é o retraiO do que aí está. 

Hoje, Sr. Presidente, se se fechasse o Banco 
Cerrtral, neste País, não faria falfa a ninguém, em 
face dos escândalos que aí estão. Não hã o Proer 
para o Pequeno industrial, para o empresãrio falido, 
para os ruralistas. O Proer existe para a justificativa 
de que os banqueiros não estavam deYKlamente 
alertados para as conseqüências do Plano Real. 
Para eles hã bilhões, Sr. Presidente, hã bilhões. 

Deixo aqui a pergunta: Para que serve o Banco 
Cerrtral do Brasil neste País? F'SCafiza os· banoos? 
Acompanha"balanço de banco? NãQ. serve, Sr. Pre

. sidente, em face da evidência dos falOs; para abso
lutamente nada 

Cumprimento V. Ex!-, Senador AnlOnio Carlos 
Magalhães, porque eu não teria o mesmo peso, se o 
Banco Económico fosse do meu Estado. · 

o Sr. Antonio canos Magalhães - NãO seja 
modesto. V. E# teria mt.ito mais. 

O SR. JÁDER BARBALHO- Eu não teria V. 
~ o teve. portanlo, é vilOrioso no episódio. Mas ao 
lado dos problemas do Banco Económico, do Banco 
Nacional, do Banespa e de 1antos outros episódios, 
alguns Senadores, em um encontro com o Ministro 
da Fazenda, tivemos a oportunidade de perguntar
lhe a respeito, e S. Exª nos disse que não tem instru
menlOS para saber exalamente o momenlO em que 
se deve intervir em um banco. 

Então, Sr. Presidente, estamos à deriva De- . 
pendendo das circunstãncias, um banco arranca um, 
dois, três, quatro, cinco bilhões de dinheiro público, 
sem qualquer problema 

O Sr. Roberto Freire - Senador, pem1ita-me 
um pequeno reparo apenas? Não vou fazer nenhum 
aparte. 

O SR. JÁDER BARBALHO- Pois não. 

O Sr. Roberto Freire - V. Exª pergunta com 
tanta ênfase para que serve o Banco Central. Eu 
gostaria de dizer-lhe que ele serve para o Banco 
Económico, para o sistema financeiro privado, e 
que sempre fez política de compadrio da promis
cuidade. Talvez, agora, esteja se explicitando ou 
não se queira mais explicitar, até porque jã se re
solveu. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Compreendo a 
• afirmação de V. Exª V. E# deve compreender a mi

nha indignação. 

Evidentemente, gostariamos que o Banco Cen
. trai pudesse ser efetivamente o guardiãàda moeda. 
o guardião do sistema financeiro no Brasi, pudesse 
intervir no lllOmenlO oportuno, não deixar o proble
ma cheg;w .a bilhõés. Era isso que todos desejaria
mos. Mas, lamentavelmente, os falOs estão ai para 
demonstrar que isso não corresponde à realidade. E 
é o momento de se fazer esta dura rellexão diante 
desses falos. que me parecem profu1damente graves. 

O Sr. lris Rezende • PermitfHne V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JÁDER BARBALHO- Concedo o apar
te ao Senador lris Rezende. 

O Sr. lris Rezende • Obrigado. A apreensllo 
manifesta de V. E#, Senador Jáder BaJbalho, nesta 
tarde, é a mesma da quase unanimidade do povo 
brasHeiro nestes ã~as. Não faz ma:ilo te~. quando 
as lideranças &gadas à ãrea agrícola, tanlO da Câ
mara dos Deputados quanto do Senado Federal, kJ. 
tavam junlO à ãrea económica no sentido de salvar 
milhares e milhares de produlOres rurais, a imprensa 
teve oportunid~e até de taxar os produlOres '!'PiS 
de dilapidadorEis do património pCblico. No erqnto, 
agora, são bilhões de reais destinados a salvar iima. 
duas, três ou quatro instituições bancãrias. TOi:los 
estamos apreensivos. Particularmente, não consigo 
penetrar no âmago da política ecoriõmica e entender 
cerlOs gestos e cerlOs atos dos' coordenadores des
sa politica Francamente. preocupo-me mito com a 
política de estabi6zação econômica. Defendo a tese 
de que não adianta certos atos do Governo sem 
atetntar para a produção. Não soei se amanhã vamos 
encontrar produtos lã fora para manter aqui o preços 
dos produtos consumidos internamente. Mas enten
deu o Governo que as 1axas d& juros têm que estar 
elevadas, mesmo que aumen1e. a cada minuto, sen
sivelmente, a dívid~intema do Governo. Todos nós, 
na verdade, nos prEocupamos, e V. ~.como Líder 
de uma Bancada respeitãvel nesta Casa, tem até o 
dever de fazê-lo da tribuna Eu não entendo. Eu, ja
mais, assumiria uma posição favorável a esse geslO 
da politica econômica do Governo, injetando bHhaes 
nessas instituições de crédito a titulo de salvar um 
Plano de Estabilização Económica A verdade é que 
nós estamos salvando duas, três ou quatro institU
ções bancárias, enquanto milhares de empresãrios 
deste Pais, seja do comércio, da indústria ou da 
agricultura, estão falindo, vendendo os seus bens 
para pagar as suas dividas, muilOs deles requeren
do concordata e falência Solicitei o aparte a V. Ex" 
porque, na condição de conterraneo do Presidente 
do Banco Central, tenho o dever de prestar aqLJ! um . 
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. depoimenlo. O povo brasileiro tem estado escalda
do, ao longo dos anos, com esses figutões da polili
ca económica nacional que, num determinado mo
mento, assumem posições de Comando da política 
econômica e no dia seguinte assumem ãrretorias em 
bancos particulares. Aí ficam as dúvidas. Será que 
nas suàs novas funçõeis, ex-Direfores do Banco 
Central, ex-Diretores do Banco do Brasil estariam 
defendendo os interess~ do povo ou os dessas ins
tituições? Posso ãiZer a V. Ex'! que o Presidente do 
Banco Central, Dr. Gustavo Loyola é uma das criatu
ras mais competentes e sérias que CQnheci na mi
nha vida de homem público. Posso prestar aqui esse 
testemunho com tranqüilidade, porque, como gaia
no, conheço Gustavo Loyola desde sua juventude. 
Aco~hei seus estudos e quando conseguiu in
gressar no Banco Central por concurso público. 

· QUando Governador tive a oportunidade.de convidá
lo para ser 'Presidente do BEG, a fim de que o sal
vasse, porque a sua situação era realmente crítica, 
cargo que Gustavo não teve condições de aceitar. 
Dessa forma posso ã!Zei' a V. ex;t que Q Banco Cen
tral estã com um Presidente que merece confiança. 
afirmo e o faço na certeza de que nunca estarei en
vergonhado diante de V. ex;ts com esse depoimento. 
Isso nos tranqüiliza Mas o que não posso ÕIZer é 
que essa política de socorro a bancos. de injeção de 
bilhões, que não sabemos qual S\lrâ seu resultado, 
se devidamente positivo dará resultado, mas, até 
que me provem o conlrârio. eu estarei dando o meu 
crédi!o tanto moral quanto administrativamente ao 
Presidente do Banco Central. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Senador !ris Re
zende, agradeço o aparte de V.Exi!. Só quero cfiZer 
que o seu aparte veio ao encontro dos meus argu
mentos. Não estou aqui para analisar pessoas. Es
tou. efetivamente, para analisar políticas. E exala
mente essa política do Banco Cenlral é que eu não 
entendo e. seguramente, a quase que totalidade áa 
sociedade brasileira não consegue entender para 
que serve o Banco Central. Não consegue. Se afir· 
mar. depois. que o balanço do Banco Econômico, 
que pagou dividendos aos seus dire!ores, é um ba· 
lanço fraudulenlo, e isso passa pela admi!listração e 
esta não o detecta · 

Os diretores recebem dividendos, os acionistas 
são enganados, porque imaginam que a sua ação 
tem um valor. que a compra daquela ação vale. os 
depositantes, que depositam na instituição vão apli
car em CDB ou seja lá o que for, lêem o balanço e 
acredilam nele. Então, para que serve a instituição? 
Para quê? Quem pode confiar neste momento se ai· 

gum banco neste País. se alguma· institUção está 
com o seu balanço correto. se a instituição governa
mental, que teria a obrigação de orientar a socieda
de, não é confiável} Esta não. Não, Senador lris Re
zende, não estou aqui à examinar pessoas. Eu que
ro, e estou repetindo aqui aquilO que eu cfiSSe em 
vezes anteriores, estou apenas a repetir essa precr 
cupação que ouço em 1oda a parta. t preciso acabar 
com isso que V. Ex& falOu. essa relação promíscua 
dos que saem da Direção do Banco Central e depois 
voo fraba!har em instiiUçi5es privadas. ou saem de ins
tituições privadas e vãc;llrabahr no Banco Central. 

Não quero analisar pessoas. mas fica em tudo 
isso uma tremenda Suspeição.de que interesses ver
dadeiramente estão sendo defendidos pela institui
ção que deve ser a guan:liã da moeda: são os inte
resses da sociedade. os interesses da estabirrzação 
da moeda ou são os interesses de uma classe de 
privilegiados que, ao longo de" toda a rus.ma deste 
. País, foi a que efetivamente enriqueceu e se benefi
ciou. E agora vem uma justilic;Ítiva e diz: pobres coi
tados, não estavam alertados para as conseqüên
cias do Plano Real. 

Como se pode imaginar, Sr. Presidente. Srts e 
Srs. Senadores, que o setor da economia mais pró
ximo da informação econOITica não estivesse devi
damente alertado? Então, pergt.llto: Como fica o po
bre da microempresa, dª pequena empresa, o agri
cultor, esse qUe não tem assessoramento económi
co nenhum? Sr. Presidente, corno eles estavam em 
relação ao Plano Real e aos banqueiros deste País, 
que apesar de toda a intimidade, de todo o assesso
ramenfo, mesmo assim mesmo merecem uma linha 
de crédito altamente privilegiada 

Este foi o motivo, Sr. Presidente, de eu ter re
=?istido à indignação de vir a esta Tribuna e registrar 
esse verdadeiro escândalo. que é o tratamento que 
está sendo dado a essas questões relativas ao Ban
co Central 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exi! um 
aparte? 

O SR. JÁDER BARBAU:IO- Ouço V. Exi! com 
prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Corno Presidente da 
Comissão do Proer. procurei uma série de informa
ções. A primeira que pedi ao Banco Central foi sobre 
a legislação. Diz o Banco Central que não tem legis
lação competente para enfrentar hoje a crise do sis
tema Diz ele que ora intervém, como foi o caso do 
Comind, e é processado - e a Justiça está quase 
dando-lhe ganho de causa cobrando do Banco Cen
tral centenas de milhões de dólares, porque interviu 
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antecipadamente, e o Banco disse que estâ jã se re
cuperando, quando essa intervenção fOi feita -; hO
ras há qce acontece tardiamente, como é o càso do 
EconOmico. A verdade é que eles alegam que não 
hã legislação. Gabe a nós, nesta Casa. fazer tam
bém a legislação. Agora, isso não cria. de maneira 
nenhuma desculpas para dar tratainenlo diferencia
do. Os tratamen1os diferenciados existem sim, Sena
dor Jader Balbalho, porque ~ Paraíba conseguiu 
abrir, a duras penas, o seu banco, que sofreu uma 
execução. O Rio Grande do Norte, até hoje, não 
conseguiu sair da intervenção. Até hoje o Rio Glan
de do Norte não tem o seu banco, que foi fechado 
compulsoriamente. No caso de São Paulo, tivemos 
R$7 ,5 bilhões destinados a empresas. Senador Ja
der Barbatho, fico preocupado quando vejo que não 
é apenas nesse campo que o Banco Central tem 

· problemas. Quanto ao Proer, vamos esclarecer to
dos os casõs. Agora, vemos também com preoa.pa
ção o caso da moeda e do câmbio. TIVemos, no co
meço do ano passado, R$7 bilhões que voaram 
numa noite· por decisão de funcionãrios que, sequer, 
tinham mandato do povo. Por isso, procuiamos o 
Presidente J~ Samey na semana passada e lhe 
pedimos permissão para que apresentãssemos uma 
conissão mista que fizesse um acompanhamenlo 
da moeda e do créõ!lo. Estamos apreser!lando um 
projeto. A Constituição Federal e o Regimer!lo lr!ler
rio nos permitem fazê-lo. Não o fizemos ames. por
que a inftação era tanta e tão gai'JPllllle que não 
permitia .esse acompanhamento, mas agora pode
mos fazê-lo. Podemos colocar um microscópio e 
acompanhar o passo a passO da moeda, do câmbio 
e, inclusive, o caso do Proer. F'araOéns pela or.ação 
00 v. Ex>!- . 

O SR. JÁDER BARBALHO • Agradeço o aparte 
de V. Ex'!-, mas não posso compreender que, desde o 
episóã10 do Comind, até hoje o Banco Central não pu
desse superar as dificuldades de sua legislação. 

Para baixar"medidas provisórias -todo dia se 
baixa rr.edida provisória - mas, quando é para reivin
dicar a superação de um problema que estâ exala
mente no Banco Central, reivindica-se do Congresso 
Nacional a legislação devida, quando se poderia su
perar tranqüilamente com umá proposta de medida 
provisória para equacionar esses vazamentos que 
V. Ex"- se refere, que é a alegação da fragilidade que 
permite isso. Quem sabe, Senador Ney Suassuna, a 
manutenção dessa legislação frãgil seja exatamente 
para isso. Seja exatamente para encontrar justificati
vas e dizer que não sabe quando se deve fazer uma 
ir!lervenção. E quem sabe? Se não sabe o Banco 

Central, quem sabe então, neste País, qual é o setor 
especializado para cuidar dessa questão? 

O Sr. Bernardo cabral - Permite-me v. Ex" 
um aparte? • . 

O SR. JADER BARB~O- Ouço V. Ex"- com 
prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente "Senador 
Jader Barbalho, é evidente que V. ex;l, como Líder 
do Partido majoritário, deve ter refletido sobre a for
ma com que abordaria um assumo tão delicado. E 
V. Ex" disse bem: está fazendo uma anãlise politica. 
Queiram ou não, V. Ex"- faz una perguma gra'oie: 
Para que serve o Banco Central? Não pretendo, 
neste meu aparte, fazer nenhuma observação quan
to ao que fOi concedido a bancos particulares; quero 
apenas situar-me na análise política de V. ExA, quan
do diz que o Banco Cer!lral lhe desperlou esta ira 
san1a. V. ExA IS!u a expressão "indignação" para 
expficar o que o levou à tnbuna. O que V. Ex" faz é 
uma denúncia de que hã desídia, há improbidade e 
há ilícitos penais· cometidos pelo Banco Central A 
Constituição de 1988, a qual tar!los censuram ,mas 
que é sãbia em algumas coisas, diz no seu art. t!l2: 

"Ar!. 192. O sistema financeiro ~ 
nal, estruturado de fOrma a promover Ó" de
seriVolvimento eQUilibrado do País e a servir 
aos interesses da colelividade, serã regula
do em lei complemer!lar, que disporã, inclu
sive, sobre; 

V - oS requisitos para a designação de 
membros ela diretoria do banco central e de
mais insti1uiQé5es financeiras, bem como seus 
impedimer!los após o exe!Cicio do cargo; 

. . --··········-··---····--··--··--·····-·-·-· 
Este dispositivo deve ser examinado com o art. 

52 da Constituição, que diz: 

• Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

III - aprovar previamer!le, por voto se
creto; após argüição plllfoca. a escolha de: 

d) presidente e dire!Dres do Banco 
Cer!lral; 

• ............. _ .. ____________________________ _ 

Portanto, este Senado pode o mãximo. O me
nos é apurar essa responsabifidade que V. Ex" acu
sa, inclusive quanto à desídia, por não ter o Banco 
Cer!lral previsto os balanços fraudulentos. A minha 
ir!lerferência, Senador Jader Barbalho, é para dizer 
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·que o requerimen10 que V. Exª fizer, a medida que 
tomar para apurar essa responsabilidade, contará 
com minha assinatura 

O SR. JADER BARBALHO - Agradeço as ob
servações que V.Exªfaz. 

Quero apenas registrar, como fiz com o Sena
dor lris Rezende, que não tenho absolutamente aqui 
na tnbuna nenhuma preocupação em relação a pes
soas; tenho em relação ae problema. em relação ao 
falo, porque me parece que isso vai ficando banal. 
Passa a ser rotina assistirmos a situações 'dessa natu
reza. O momen10 é de dar um basta nesta si!uação. 

O Sr. Ademir Andrade- V. ~ me permite um 
aparte? 

O SR. JADER BARBALHO- Ouço V. Exª 

O Sr. Ademir Andrade - Sef1i~dor Jader Bar
.balho, somo-me à indignação de V.Ex'!-, mas quero 
lembrar que-o que está acontecendo não é cúpa ex
clusiva do Poder Executivo. O Proer es1á nesta 
Casa, sob a forma de medida provisória já renovada 
ump ou duas vezes. Em função dessa Medida Provi
sória que está tramitando aqui no Congresso Nacio
nal, os Ministros cederam R$5,6 bilhões nos meses 
de novembro e dezembro para facilitar a fusi.j do 
Banco Nacional. Ora, se isso depende de nós, por que 
en1ão ficamos de braços cruzados diante da situação? 
Por que V. Ex'!, como Líder ào maior Partido desta 
casa. como membro de Partido que apóia o Governo, 
não reúle os oulros Líderes para que possamos ~ 
dir sobre o Proer, para que a Meãlda. não seja renova
da vezes repetidas, indefinidamente. como veni acon
tecendo? V. Exª foi relator da matéria do Fundo âe 
Estabilização FISCal; o Ministro· José Serra esteve 
aqui em seu gabinete para tratar do assunto; V. Exª 
esteve ontem com o Ministro Pedro Malan para tra
tardo mesmo assumo; os Municípios e Esfados bra
sileiros foram penalizados com o Fundo de Estabili
zação Social. E V. ~ aprovou o Fundo como veio 
da Câmara Federal. Imagino que V. Exª tenha pas
sado a indignação que demonstra neste plenário aos 
Ministros que tanto lhe procuraram como relator de 
matéria tão imporlante. Que terão dito os Ministros a 
respeito da posição de V. Exª diante da imensa 
quantidade de recursos repassados a esses bancos, 
assunto que lhe causa essa indignação? Então, que
ro dizer, Senador Jader Barbalho, que isso depende 
muito de nós, membros desta Casa. O Governo não 
está fazendo nada sozinho. Nós o estamos apoian
do, porque o Senado e a Câmara não tomaram pro
vidências para dar uma definição à questão do 
Proer. É o apelo que faço a V. Exª-, Líder do maior 
Partido desta Casa. Muito obrigado. 

O SR. JADER BARBALHO - Quero registrar, 
Senador Ademir Andrade, ein primeiro lugar, que o 
que digo desta tribuna, digo para o Presidente da 
República, para Ministro de Estado, para V. Exª e 
para quem mais QUI~ ouvir aqui e lã fora. 

As observações a respeito do Proer - vários 
Senadores participaram da reunião com o Ministro 
da Fazen;la - eu as fiz pessoalmente. A conduçã:> do 
meu mandato dito eu. T odes n6s aql.i somos Pares, e 
minha posição é pública a respeito do assunto. 

Com relação ao encaminhamen10 que a insti
tuição dará, não serei eu a ditá-lo, porque não sou 
tutor desta instituição, sou apenas um dos seus inte
gnantes. Já declarei minha PQSição publicamente 
aqui, para a imprensa e para· o Ministro da Fazenda. 
Perianto, os reparos que V. Exª faz não me cabem. 

O Sr. João Rocha - V. ~ me permite um 
aparte? 

O SR. JÁDER BARBALHO- Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Jader Barbalho, quero só infonnar a V. Exª, para que 
possa planejar seu discurso, que V. Exª d~õe ape
nas -ele mais seis mi nulos. 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador Jader Bar
balho, as observações que aqui está fazendo agora 
são importantíssimas para começarmos a discutir o 
País, a discutir a nossa r~idade. Peço ao Presiden
te desta Casa, Senador José Samey, que. com seu 
conhecimento, sua tolerãncia, aumente um pouco 
mais o prazo de seis minutos, para que pudéssemos 
discutir mais essa dimensão que é .o sistema finan
ceirO nacional. Quero retomar bem lá para trás no 
tempo, para a década de 70, quando começamos a 
proteger o sistema financeiro nacional em detrimen
to da produção, em detrimento do cidadão que podia 
gerar emprego e tomar este País produtivo. T !Vemos 
uma fase empolgada, uma fase impressionante, em 
que "tudo" no Brasil não era produzir, mas pegar o 
capital, o patrimõnio, a atividade produtiva e tranfor
má-los em capital volátil, em um capital para o qual 
o Senador Esperidião Amin criou uma expressão im
pressionante que, no fundo, é uma verdade: capital 
de motel. O Grupo Lume, o Grupo. Comind e uma 
série de outros grupos só se preocupavam com inte
resses imediatistas. Mas, Senador Jader Barbalho, 
hoje queria fazer para V. Exª um depoimento, não 
retomando à década de 70, mas ao início da de 90. 
Tenho, assim como o Senador !ris Rezende, um 
apreço muito grande pelo Dr. Gustavo Loyola. Em
bora não sejamos amigos, privo de sua intimidade. 
Não podemos culpá-lo pela realidade do sistema fi-
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nanceiro naciO!!al, que hoje é uma sucursal dos ban
queiros. Este País não poderá ir para frente enquan
to estivennos preocupados com o capital e esque
cendo o trabalho. Em 1992, se não me falha a me
mória, o Dr. GustavO Loyola e o Dr. Pedro Malan 
afirmaram, na Comissão de Assuntos Econõmicos 
do Senado que. para se resolver o problema da c:iívi
da interna e externa do Brasil, teríamos, primeiro, 
que nos preocupar com a refoR'na lributária e fiscal, 
porq/Je senão o resultado final séria zero em cima 
de zero. Para relembrar a V. Ex"$ informações con
cretas, objetivas~em 1992, a chamada receita adni
nistrada do T ésouro Nacional ••• 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Faz soar a 
campainlla.) 

O Sr. Joao Rocha - Peço a V. Ex'! um pouco 
de !olerãncia, Sr. Presidente. ~ 

_ O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, o Regimento não me permite. Não quero· 
abrir exceção para não prejudicar os demais orado
res inscri1Ds. O orador que está na tribtx1a dispõe ape
nas de dois minutos para tenninar o seu discurso. 

O Sr. Jo:io Rocha - Lamento ter castrada a 
minha palavra e queria que esse comportamento 
adolado em relação a minha pessoa fosse o mesmo 
para todos os colegas. 

O SR. JÁDER BARBALHO - lamento, Sena
dor João Rocha 

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
João Rocha, quamo a mim, a Mesa tem adolado o 
mesmo procedimento. Mas V. Ex'! pode-se inscrever 
e, em seguida, falar sobre o assunto. V. -Exll será 
muito bem ouvido pela Casa. 

O Sr. Pedro Simon- Senador Jader Barbalho, 
V. Ex'! me permite um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - Eu não goslaria 
de encerrar, Sr. Presidente, sem antes ouvir o Sena
dor Pedro Simon. Logo depois, concluirei o meu pro
nunGiamen1D. 

O Sr. Pedro Simon- Senador Jader Barbalho, 
felicito V. Ex'! J:lelo seu importante pronunciamento, 
que foi um dos mais oportunos e felizes jâ feilos 
aqui. Não hâ dúvida alguma de que hâ uma série de 
irregularidades e ilicitudes. O Proer não tem lógica 
Não é possível que falte dinheiro para a agricultura, 
com 20 milhões de pessoas passando fome, e que 
sobre dinheiro para o Proer, porque os bancos não 
estavam preparados. E os que estão· morrendo oo 
fome? Estes estavam preparados? Criar o Proer por 
intermédio de medida provisória é ridículo. Isso não 
tem explicação, principalmente vindo de um homem 
da capacidade e do espírito público e social do Pre-. 

sidente Fernando Henrique Cardoso. Perdoe-me V. 
Ex"-, mas ·também pE!nSO que temos responsabilida
de. Apelo a V. Ex'l, que é nosso Líder - V. Ex"- é um 
grande Uder -, no sentido de que possamos assumir 
um compromisso. ~amos juntar as lideranças e vo
tar a matéria relaliva ao Proer no plenário do Con
gresso Nacional. Com toda sinceridade, digo que te
mos que decidir a questão da medida provisória; o 
PR!Sidente do Senado, o Presidente da Câmara e os 
Uderes devem decidir essa questão. Há alguns pro
jetes que não podem repelir-$El indeterminadamente, 
porque, com isso, passamos a ser co-responsâveis 
Esse é o caso do Proer. Em termos de Banco Cen
tral; não hâ o que se discutir. No caso do Banespa, 
do Banco da Bahia ou do Banco Nacional, a ven:lade 
é que os problemas estavam aconteoendo. A im
prensa publicou sobre o auxilio em dinheiro que era 
dado a esses bancos, cujos orçamenlos estavam 
COJ'llllelamente diferentes. Seja banco p(.Diico OU 
banco privado, ao longo da hisfória, o Banco Central 
tem sempre chegado abasado. . 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Pteside;lte, a:1 
encenar, QU81Q registrnr que a minha intenção ailvir à 
triluna foi tral3r da questàJ. Se envolvia a ~ 
do Senador Anlonio Garkls Magalhães, foi pela iíqlor
tãncia e repercussão dessa enlrevista; 1cdavia, o pro
blema não se localiza apenas no caso do Banco Eco-
nõrrico, mas também ro do Banco Nacional. do Ba-
nespa, neste moment> em que a inlXet ISa denuncia 
que foram saneadas todas as empresas do Governo 
do Estado de São Paulo através dessa operação. 

Sr. Presidente, não é possível que se mante
nha esta situação de intranqüilidade em relação à 
política do .Banco Central. Desço desta tribu1a com 
a mesma indagação que fiz ao subir: para que serte 
o Banco Central do Brasil? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Roberto Arruda 

O SR.. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSOB-OF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, acabo 
de chegar de uma visita que fiz, acompanhando o 
Ministro da Educação, a uma escola de Brasllia, 
onde foi inaugurado um laboralório de informática 
para os alunos do ensino fundamentaL 

Estou inscrito jâ hâ alguns dias para, desta tri
buna, iniciar um debate sobre a Educação bra511eira, 
que acontecerá iadepenOOntemente da nossa vonta
de, pela própria pauta do Congresso Nacional, no 
momento em que for discutida a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e a reforma do ensino funda
mental, jâ em tramitação na Câmara dos Deputados. 
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Es1ou absolulamente convencido - e penso que 
este é um momento de convergência do pensamen
to nacional - dé que, passado o período das refor
mas, com certeza o País vai experimentar um novo 
período de desenvolvimen1o, que deve ter alguns 
ve1ores de diminuição das desigualdades sociais. 

o principi31 deles, Sr. Presidente, é parte da re
fonna da Educação no Brasil Qual é a situação do 
ensino fundamental no etasn hoje? Todos conhece
mos. Os professores são mal remunerados. No Nor
deste brasileiJ'Q, há professores recebendo R$20,00 
por mês; temos carências materiais, carência de es
colas e os alunos estão jogados à própria sorte. 

Em 1990, somente 17% das crianças de zero a 
seis anos freqOentavam a pré-escola Na área urba
na, os níveis de escolarização atingem 83%, en
quanto na área rural são inferiores a"'i'O%. 

As diferenças regionais são ainda mais graves 
se comparàrmos o Sul e o Sudeste com o Norte e o 
Nordeste brasileiros. 

A repetência no ensino fundamental é tão ele
vada que 92% das crianças que freqüentam escola 
nO'Nordeste jâ estão em série atrasada em relação 
a sua idade; no Sudeste, esse número é de 76%. 

De cada mil crianças que entram na 1 ~ série 
escolar, apenas 45 conseguem concluir o 1!! Grau 
sem nenhuma repetência e 175 repetem pelo menos 
uma vez. No Sudeste, 31% das crianças matriculadas 
na 1~ série concluem a 8ª série e 32% dos jovens de 
17 anos possuem oito anos ou mais de estudos. 

"Todos esses números, Sr. Presidente, de
monstram que, no ensino fundamentai brasileiro, te
mos uma situação de faz-de-<;51nta. em que os pro
fessores fingem que ensinam, os alunos fingem que 
estudam e o Estado brasileiro finge que cumpre o 
preceHo constitucional de garantir a un.íversalização 
do ensino de 12 Grau. 

A falta de recursos, os recursos mal aplicados 
são .l'!lSI)OQSáveis por termos ainda hoje, nó Brasil, 
quatro milhões de crian.ças de sete a quatorze anos 
sem escola Mais do que isso: temos uma distorção 
grave na pirâmide educacional brasileira Na última 
década, enquanto o ensino de pós-graduação cres
ceu 31% e o ensino universitário cresceu 12"A>, o en
sino fundamental cresceu apenas 4%. 

Por tudo isso, não resta dúvida de que o ensi
no fundamentai deve merecer a atenção de todos os 
brasileiros, especialmente do Congresso Nacional. 

A Lei de Direbizes e Bases, que será discutida 
no Congresso Nacional a partir do próximo dia 7, 
traz o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, que 
tem primeiro o mérito de simplificar a Lei de Diretri-

zes e Bases; mais do que isso, faz uma distribuição 
de recursos vinculada apenas ao número de ·alln)S 
e não mais aos parâmétros tradicionais, que têm 
promovido uma verdadefra dis1orção na aplicação de 
recursos públloos. ~ 

Sabe o Senador Hugo Napoleão, que foi Minis
tro da Educação e está aqui presente, que, na ver
dade, essa cfiStorção de recursos é tão grave que, 
até o ano de 1995, para cada real aplicado no ensi
no fundamental pelo Governo Federal, foram apli08" 
dos R$16,2 nas universidades. Enquan1o temos 30 
milhões de brasileiros matriculados no ensino funda
mental, temos cinco milhões de universitários. Estes 
custaram R$16,2 para os cofres da União; aqueles, 
apenas R$1 ,00. 

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador José 
Roberto Arruda, de qualquer rrianeira, eu ia apartear 
V. E# pelo conteúdo e seriedade do seu discurso, 
mas eis que V. Ex" me chamou à colação, e aqui es
tou para atender a esse chamamento, dizerido que, 
neste ponto que V. E# aborda com precisão, a si
tuação é a mesma Quanto aos recursos ordinários, 
isto é, derivados de impostos, vivemos em uma pirâ
mide invertida em matéria educacional no Brasil: 
dois terços - ou algo em tomo de 75% - destinarrH*l 
ao ensino de 3!! Grau, ou seja, às IFES - Instituições 
Federais de Ensine Superior, enquanto o restante, 
ao 12 e 2!' Graus. E aduziria mais: daqueles recursos 
destinados às já referidas IFES, 90% a 95% são de
signados para pagamento de pessoal, Prot'essores e 
funcionários, sobrando de 5% a 1 O% - quando mtito 
- para os chamados OCC - Outros Créditos e Cus
teio. Nesse sentido, urge uma providência, pois o 
art 60 do Ato das Disposiçõés Constitucionais de
termina que, pelo menos, metade desses recursos 
ordinários sejam destinados à alfabetização e ao 
ensino de 12 Grau. Portanto, trata-se de um assun
to delicado. O Ministro Paulo Renato de Souza 
tem-se debruçado sobre esta e tantas outras ma
térias com afinco, patriotismo, dedicação e abne
gação. Louvo a presença de V. Ex" na tribtlna, na 
tarde de hoje. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Nobre Se
nador Hugo Napoleão, V. Ex"- merece todo o respei
to desta Casa, pela sua vida pública e particular
mente· em relação a esta matéria, sobre a qual é um 
dedicado estudioso e por ter dado uma grande con
tribuição ao País. 
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Mas gostaria de aproveitar o seu aparte para para o nosso futuro. Uma delas é a Lei de Diretrizes 
lembrar ao Plenário que é absolulamente fundamen- e Bases da Educação, que baçará regroo.- não s6 
tal que todos estejamos atentos para o que acontece para os próximos 1 O anos. que será o decênio da 
nos sistemas monetário e financeiro nacionais. educação. segundo a própria LDB - oomo a da oon-
~u absolutamente de acordo com o Sena- vivência entre os sl!lores organizados da socieda:le, 

dor Jader Barbalho. S. Ex§ não fez. aqui, uma crilica, es1a!ais ou não; isso pode fazer que o Ministro da 
e, sim. uma auto-critica oomo base da susten1ação . Educação e o .Presidente da Rep(blica estabeleçam 
do Governo. Disse que há un sistema de controle e publicamente •a revolução na educação brasileira". 
fiscalização do Banco CentaJ,;que tem que mudar. A outra maléria a que me referi está sendo cis-
Eslamos de acordo. E, mais do que isso, talvez a culida na Cêmara dos Deputados - e brevemente 
rrudança deva ser iniciada no próprio Congresso estará no Senado. T~e da lei que visa à modifi-
Nacional. pois ternos um Presidente da Rep(br~ca cação do ensino fundamenlal: Qual é a rrufança bá-
t1lo parlamentarista e tão disposto ao diálogo e ~ tro-. sica. a mudança estruiLral que eslá sendo analisa-
ca de idéias com o Congresso Nacional como nunca da? Hoje, os municípios brasileiros têm que gastar 
houve na Hislória republicana. 25% dos seus recursos em educação. Mas o critério 

Gostaria. inclusive, de dizer desta tribuna que, de distribuição desses recursos não é o número de 
oomo V"K:e-Uder do Governo, não recebi do Ministé- alunos, mas a populaçãO, a produção especifica de 

. rio da Fazenda nem do Banco Cenba1 qualquer in- cada município. Então, acontece urna distorção rru.i-
formação sobre essa oper.ação que teria sido feita to grande: enquanto um município rico, do interior de 
oom o Banespa e com o Estado de São Paulo. Não São Paulo por exemplo, tem todos os alunos ma1ri-
sei se foi real'tZada. E havia sido acordado com o Mi- culados na rede pública e constrói ginásios de es-
nistro Pedro Malan. que os Uderes do Governo e porte e campos de futebol com a verba da edl'P3Çilo. 
dos Par1idos que apóiam o Governo receberiam para poder chegar ao imite de 15% - ai~ que 
essa informação da ãrea econômica com antece- questionaaos pelo Tribunal de Contas-. em algumas 
dência. para que não fôssemos surpreencfldos com cidades do interior do Nordeste, professoreS'..reoe-
ma!érias de jornais. bem a quantia de R$20,00 por mês, e a média de 

Pelo que conheço e imagino da Equipe econ6- custo alunofano é de R$42,00 por mês. Ora. essa é 
mica. acredito que existam, obviamente, variáveis urna distorção grave. 
que permitam uma análise mais lúcida dessa ques- Como essa lei preténde modificar tal estado de 
tão. Mas penso que o Congresso Nacional - e parti- coisas? Com uma observação ml.ito simples: fazen-
culallnente o Senado, que nesta matéria tem atnbui- do com que haja um fundo de compensação de ra-
ção constitucional - deveria ser informado e deveria cursos e que seja garantido .um. mínimo per capi-
participar de uma discussão antes que matéria de tal ta/aluno de R$300,00/ano. Isso significa que, em to-
imporlãncia ganhasse. inclusive de forma errônea. a dos os municípios brasileiros, ent todas as escolas 
opinião pública. públicas brasileiras, nenhum professor primãrio re-

Continua-se falando - e hoje participava de um caberá um salário inferior a R$ SOO,OO por mês. É 
debate na Universidade de Brasília - que recursos. muito? Claro que não! Ainda será un piso bastante 
dos cofres públicos estão sendo colocados no Proer. baixo, mas será um avanço considerável em relação 
Mas continuo fazendo a pregação, que me garantiu à situação de hoje. Mais do que isso: nenhum aluno 
o Ministro da Fazenda por escriiD, de que só saíram terá uma destinação de verba/ano inferior a 
recursos do depósito compulsório, portanto, recur- R$300,00 per capita 
sos dos próprios depositantes do sistema financeiro. Mas quero, Sr. President:;, sr-s e Srs. SenadO-
Acredito no que me disse o Ministro da Fazenda. e res, falar sobre uma questão que""me parece funda-
espero que esteja correm. mental: a Lei de Diretrizes e Bases, que será discuti-
. Por que falo isso, nobre Senador Hugo Napo- da no Senado Federal a partir do próximo ã~a 7 e foi 

leão? Porque, apes;;~r de tratar-se de assunto da aprovada na Comissão de Educação. tem emendas 
maior importância para o Brasil, nôs, no Congresso em deslaque que, por um acordo "" Lideranças, em 
Nacional, não estamos tendo condições de nos dedi- fulção de uma proposta do Seru,..,or José Eduardo 
cara matérias que. estas sim, construirão ou não o Outra, virão a Plenário. Trata-sé.pe emendas abso-
tüluro da Nação brasileira lutamente fundamentais, que toCam nos pontos es-

Es1ão em debate no Congresso Nacional pelo senciais do que deve ser a Lei de Diretrizes e Bases 
menos duas matérias de fundamental importância da Educação no nosso Pais. 
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_ Sornando-se a discussão da Lei de Diretrizes e 
Bases com a modificação estrutural do ensino ft.n

.damental - acredito -, poder-se-á promover uma ver
dadeira revolução no ensino básico brasileiro. 

Hoje pela manhã, quando fui à Universidade de 
Brasília para esse deba1e e, dePois. quando acom
panhei o Ministro da EducaÇão à inauguração de um 
laboratório de infonnálica numa escola de Brasiia. 
repeti n0s dois eventoS' a razão simples que me faz 
ser favorável à reforma administrativa no Brasrl: a 
educação, com exemplos que tenho na minha pró
pria família. Enquanto no Rio de Janeiro, meu primo, 
com 51 anos, está na reserva da Polícia Mintar com 
um salário de R$28 mil, minha única ia:mã é profes
sora primária no interior de Minas Gerais com um 
salário de R$130 por mês. Esta razão serià suficien
te para que eu apoiasse qualquer p111jeto de reforma 

. adminislraliva visando a mudar essa situação. 

O Sr.' Pedro Simon - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo 
o aparte ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. Exª 
pelo pronunciamento que faz. Não há dúvida de que 
Q. MinMJQ_~ _Ecl_uc:a~o,Paúo Ren~ _de Souza. 
vem fazendo uma administração emocionante sem 
alarde. Diria que quase em silêncio, S. Ex" vem 
apresentando suas propostas, discutindo, analisan
do, trazendo a sua experiência Foi Secretário da 
Educação do Governo André Moritoro; durante qua
tro anos, foi Reitor da Universidade de Campinas; 
esleve três ou quatro anos no exterior, à margem de 
estar no Banco lnteramericano; lecionou nas univer
sidades americanas. O que S. Exª vem fazendo real
mente é digno de respeito. Temos que reconheéer 
que está "sacudindo" o setor. Só o exemplo que V. 
Exª cita, de o cidadão do município mais hurrnlde do 
Piauí ou do Rio Grande do Norte passar a ganhar 
R$300,00 - ele, que hoje deve estar ganhando 
R$30,00 - jâ demonstra a revolução que S. Ex" es!á 
fazendo. Outra iniciativa louvável é em nivel de tele
visão a cabo. Trata-se do curso para os professores, 
com orientação e experimentações. Hã que se con
siderar que, em muitos lugares, as professoras são 
semi-affabetizadas. Não há dúvida nenhuma de que 
o Ministro está dando grande importância à instru
ção elementar, mostrando ao cidadão que está cerro 
que se estude para chegar à universidade, mas a 
imensa maioria não chega à universidade, e o ensi
no não resolve nada O cidadão pode ter o ensino 
sem que venha a ser engenheiro, mas pode vir a ser 
mecânico; pode ter o ensino sem que venha a ser 

mécfiCO. nem enfermeiro, mas pode vir a ser awaliar. 
Digo com toda sinceridade: se hã um setor Que me
rece o respeito pela profundidade da seriedade do 
trabalho que vem desenvolvendo é o do Ministro da 
Edl v:aç:b do nossõ'País. Meus curnprirneniDs a V.E# 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Múlo ob
rigado, Senador Pedro s;moo. Eu gostaria, seV. Ex!! 
me permite, até para desconlrair o Plenário, que tem 

· eSiado tão alento com discussões tão sérias, de ci
zer que essa é apenas mais uma contribuição que o 
Rio Grande do Sul e o Grêmio de Porto Alegre dl!o 
ao BrasH com essa reforma da educação. 

Eu gostaria de corrpletar dizendo o seglinte: a 
Lei de Oiretrizes e Bases da Educação vem passan
do por uma discussão de oito anos na Congresso 
Nacional e, agora. finalmente. encontra-se na Co
missão de Educação do Senado. 

Quero peãll" permissão aos meus nobres cole
gas para destaque para votação em plenário no se
guinte sentido: eu gostaria que a Lei de Direlrizes e 
Bases da Educação de meu País facultasse- e não 
detenninasse - às instituições de ensino p(blico que 
·a formação de primeiro grau pudesse ser de nove 
anos, e não apenas de oito anos. Por que essa sor ... 
citação? Para que aqueles llUlicípios que, ~ 
àas as demais regras básieãs Jlãfã õ ensioo de ilôâ 
qualidade, ainda tiverem recursOs para acolher as 
crianças com seis anos .. de idade na escola. e não 
com sete - principalmente as de menor renda, de 
classe social mais baixa -. que o façam. como jâ o 
fazem outros países da América do SLi e quase lo
dos os países desenvolvidos do mundo. Por que não 
pennitir que isso seja computado como gasto educa
cional1 Essa é a primeira emenda cujo destaque 
peço votação em plenário. 

Há uma segunda emenda, que trago também 
para apreciação dós nobres Senadores em plenário: 
sou conceitualmente favorável à idéia da renda míni
ma. Penso que, num paJs pobre como o nosso, por 
mais que haja um novo período de desenvolvimento, 
não podemos dormir tranqÜilos hoje. dia 24 de janei
ro, sabendo que dezasseis milhões de braSileiros 
não almoçaram, dezasseis . nulhões de brasileiros 
passam fome. Sou a favor da renda miníma; mas. 
como não temos recursos para fazer com que esses 
dezasseis milhões de brasileiros tenham. por inter
médio do Estado, pelo menos a alimentação básica. 
desejo iniciar o processo de renda mínima vinculado 
à educação, de tal maneira que possamos. instituir 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. mais uma 
vez de forma não determinante, mas de forma facul
tativa, de forma autorizativa. que os municípios bra-



736 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

síleiros com população inferior a cinqüenta mil habi
tantes, depois de preenchidas as concf1Çi5es básicas 
da educação fundamental. possam destinar recur
sos, na forma de bolsa escolar. de até um salârio 
mínimõ para as lamí6as pobres com renda abaixo 
da linha da miséria e que tiverem os seus filhos de 
sele a quatorze anos regularmente mabiculados na 
rede pública e com uma determinada assiduidade. E 
por que limllo aos municípios &;· população inferior a 
cinqüenta mil habitantes? Por' uma razão muito sim
ples: há urna experiência em Campinas e outra aqui 
em Brasma de as prefeituras ou governos estaduais 
fornecerem a bolsa escolar para as famílias caren
tes. Embora conceilualmente eu seja favorável à 
bolsa escolar, porque é complementação de renda 
mínima vinculada à educação, aplicada nas grandes 
cidades, a renda mínima tem um efélto colateral pe

. rigoso. que ,é, mais urna vez, uma política assisten
cialista, ainda que justa, ainda que necessária, in
centivando as correntes migratórias das regiões 
mais pobres do País, dos pequenos municípios, da 
área rural para as grandes cidades. 

Desejo, portanto, que essa complemenlação 
de renda mínima, que tem como defensor maior no 
Congresso Nacional o eminente Senador Eduardo 
S~icy. esteja vincul<lda à educação, porque com
preendo que a educação é um vetor fundamental do 
novo projeto de país que desejamos construir. E 
mais do que isso: um vetor que permita uma conten
ção das correntes migratórias. No momento em que 
grande parte das farm1ias estão abaixo da linha da 
miséria tiverem, no interior do Nordeste, na área ru
ral. nas pequenas cidades, uma bo[sa escolar para 
que seus filhos freqüentem a escola e isso lhes per
mita, pelo menos. ter arroz, feijão e carne seca na 
mesa. ã partir daí, não tenho .dúvida, além de estar 
colaborando com esse projeto fanlástico da revolu
ção da educação no Brasil, estaremos dando um 
grande passo para a erradicação da miséria. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. ~.me concede 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Tem V. 
~apalavra· 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Rober
to Arruda, gostaria de cumprimentar V. Exª- por estar 
trazendo ao plenãrio a importância de uma atitude 
da parte do Governo, que é capaz de desenvolver 
um programa de· estímulo à reestruturação financei
ra dos bancos, provendo-lhes, em apenas dois me
ses, R$5,6 bilhões, novembro e dezembro do ano 
passado, para que possa, pelo menos, realizar o es
forço de igual magnitude para acabar com a miséria 

no PaJs. Ainda hoje o jomafiSta Hélio Gaspari fala, 
no seu tfbio de maléria, num Proer para combater a 
miséria. lnferiZITlente, o governo Fernando Henrique 
Cardoso não destiopu um Proer para o miserável. V. 
Exª- diz_ que o Ministro Pedro Malan lhe informou que 
os recursos do Proer são todos do depósito~ 
s6rio dos depositantes, como' se, uma vez nas mãos 
do Banco Central. tais recursos não significassem 
recursos da sociedade. Uma vez colocados no Ban
co Econômico, no Banco Nacional, no Banorte, seja 
no Banespa ou em qualquer instillição financeira, 
nas condições estipuladas pela Medida Provisória 
do ~roer, não signiticarià condições extremamente 
privilegiadas em relação ao que acontece para o 
conjunto dos eidadãos brasileiros, para o conj...rto. 
inclusive, dos depositantes das instituições financei
ras, uma vez que estas instib.ições cobram desses 
depositantes taxas de juros, para qualquer operação 
financeira, muito mais elevadas dos que as que se
rão pagas por aquelas beneficiárias do Proer. V. EX&, 
portanto, aborda um ponto de extraordinária relevân
cia ao ooncfamar o Congresso Nacional a enx~ar 
a importância daquilo que falta no esforço de ~ 
ção fundamental do Governo. Constitui-se n~ falo 
importante prover-se com pelo menos ~por 
ano cada lugar do Brasil, não importando a região, 
para que se possa pagar aos professores em tel11l0 
parcial uma méãra de R$300, o que resultaria nuna 
remuneração mínima de algo em torno de R$150 a 
R$200 para professores que ganham hojE[l cerca de 
R$30, R$40 ou R$50 por mês no ensino fundamen
tal, isso no Piauí •• no Acre ou em qualquer outro lu
gar: No entanto, não se sabe ainda este número por
que o Ministro da Educação ínfonnou que não se 
trata propriamente de um salário mínimo de profes
sor, mas se vai-se garantir um mínimo de renda para 
o professor, erilão é muito apropriada a proposição 
que v.~ coloca para a LDB. Que não apenas o 
professor, mas que a faml1ia dos alunos, possam ter 
um mínimo de renda Esse c::Omplemento de renda é 
importante para que os responsáveis por estas 
aianças tenham um mírimo de renda para prover o 
arroz, o feijão. o peixe, a carne, o milho ou o qua 
seja. Não sei se V.~ vai conseguir sensibilizar o 
Presidente Femando Henrique Cardoso, o Ministro 
da Educação, que foi o elaborador do Plano Mão-de
Obra, o Ministro José Serra, que expressa sua resis
tência a esta idéia, e o Ministro Pedro Malan. Gos1a
ria de complementar as informações que V.~ deu 
hoje aqui, ao citar que experiências bem-sucedidas 
nesta direção iniciaram-se nos governos do Distrito 
Federal e de Campinas. Ontem, o Prefeito Antônio 
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Palucci anunciou, em Ribeirão Preto, a regulamenta
ção do projeto de lei do Programa de Garantia de 
Renda Mínima para famt1ias onde existam crianças 
em situação de risco. Em Sertãozinh.o. o Prefeito 
Valclir Trigo, do PSDB. também sancionou matéria 
nesta direção, e está dando início ao projeto LUz 
Eduardo Cheida, Prefeito de Londrina, do Partido 
dos Trabalhadores. Em São Joaquim da Barra. por 
proposição do Vereado1~do PPB, o Prefeito do PT. 
José Ivo Vanucci, iniciou e sancionou projeto na 
mesma direção. Ainda hoje, o vereador de Monte 
Alto, Sr. Gilberto Morgado. informou-me da proposi
ção. São mais de 50 municípios no Brasil que têm 
hoje essa proposição, se não implementada. em · 
fase de implementação ou em discussão. e dez uni
dades da Federação. Supreendeu-me. prezado Se
nador José Roberto Arruda, que 0o nosso Senador 

. Oarcy Ribeiro tenha dado um parecer' contrãrio à 
emenda de V. Exª, que eu apoio: E gostaria, como 
V. Exª jã sabe, que tal emenda tivesse um carãter de 
universafldade, alcançando todos os municípios e 
eliminando mesmo o problema migralório. Todos os 
municípios, todos os cidadãos brasileiros com direi
tos iguais. Mas mesmo que seja um passo na dire
ção de se consegqir isso, como V. Exª propõe- m.u-. 
nicípioS de até 50 mil habilantes -, jã seria álgo tam
bém, numa primeira etapa, para 1996. Em 1997, 
quem sabe. possamos ampliar esse número. Aplau
do a iniciativa de V. Exª, que tem dialogado com o 
Prefeito de Campinas, está ãralogarldo com o Go
vernador Cristovam Buarque. por entender a rele
vância da proposição em relação à educação._ O im
portante é convencer pessoas. que são difíceis de 
modificar: o pensamento: o Ministro José Serra, o Mi
nistro Pedro Malan, o Ministro Paulo Renato Souza 
e o Presidente Fernando Henlique Cardoso, assim 
como a própria Presidente da Comunidade Soüdária, 
Ruth Cardoso. Ao Presidente da Câmara, Luís 
Eduardo Magalhães, e ao Ministro José Serra, o 
Presidente Fernando Henrique disse que ainda não 
está de acordo com o mérito da matéria, por isso 
não quis que o Projeto de Garantia de Renda Míni
ma fosse incluído na pauta extraordinária, ainda tem 
preocupações em relação a ele, embora Sua Exce
lência tenha votado a favor da matéria, quarldo esta
va ainda no Senado Federal. Meus cumprimE)ntos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço 
o aparte de V. Exª. Inclusive quero concluir responden
do alguns pontos fundamentais que V. Exª levantou. 

. O Primeiro deles. inclusive aceitando a provo
cação de V. Exª. confesso que, antes de tentar con
vencer o Ministro da Educação, o Ministro José Ser-

ra, o Ministro Pedro Malan e o próprio Presidente, 
pretendo democraticamente discutir e tentar conven
cer os meus Pares no Congresso Nacional Acreã1o 
que o Governo Féderal, ao colocar matéria de tama
nha relevância erii disciiSSão no Congresso Nacio-
nal, não quer da nossa parte outra coisa que nao 
seja uma diSCIISSão séria que parta das nossas con
vicções, das nossas consciências. E o beneffcio é 
comum: ~ o interesse do País. T anho esse conven
cimento e pretendo fazer essa discussão. 

Tenl:lo uma boa notícia jJara V. Exª Numa con
versa que mantive ontem com o Ministro da Educa
ção, concluída hoje, e seguindo uma idéia que S. 
Exª juntamente com o Senador Darcy Ribeiro, esta
mos tentarldo COll)por. talvez uma subemenda, que 
teria origem do próprio Relator - um pouquinho me
nos do que o desejado, mas já na mesma direção -. 
que é apenas tirar o § 9!< da minha emenda de renda 
mínima, que permite aos Estados com população in
ferior a 50 mil habitantes fazer o projeto da renda 
mínima e incluir essas despesas naquele dinheiro da 
vinculação da educação, Jã seria um grande passo 
e estou tentando negociar com o Senador Oarcy Ri
beiro e com o Minisbo da Educação nessa direção. 
l?eço~éa ajud;;~ de V. Exi-e de todos os que acredi
taram nessa idéia 

Quero dizer que a educação, antes de tudo, 
não tem partido, e o projeto da erraãiC3ção da misé
ria no Brasil também não.pode ter partido, mas, sim, 
o desejo de todos nós. bíaslleiros, de resolver essas 
duas graves questões. Nessa 6nha, absolularnen1e 
suprapartidária, colocandO os interesses do País aci
ma das nossas eventuais divergências ideológicas e 
partidárias, quero ressaltar aqui que o Senador Dar
cy Ribeiro chega a uma altura na vida com uma fo
lha de serviços prestados a este P.aís. quer em nível 
das realizações prãticas, quer em nível das provoca
ções intelectuais, quer no das produções intelec
tuais, que o credenciam a ser o relator. Como ele 
próprio disse não é um relalório dele. é um relalório 
que pretende ser a síntese do pensamento nacional 
nessa questão fundamental para o País que é a pré-
educação. _ 

Faço, aqui no plenário, antecedendo a ÕISCUS
são oficial da Lei de Diretrizes e Bases, esta coloca
ção aos Srs. Senadores~ meditem, façam uma refle
xão que nos ajude a aprimorar esta idéia Es1á nas 
nossas mãos mais do que discutir questões pontuais 
de interesse nacional, que provavelmente não serão 
lembradas daqui há dez anos. discutir questões que 
serão fundamentais no direcionamento do futuro 
deste País. 
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Penso que a LDB nos dá a chance, não só de 
fazer com que essa revolução da educação não seja 
uma obra do Ministro Paulo Renato, que eu admiro e 
sei que eslá fazendo um grande trabalho, mas uma 
revolução não pode ser feita apenas por um homem 
e por um Ministro, tem que ser feita pelo Congresso 
Nacional, pela Casa do povo, pelos segmen1os orga
nizados da sociedade. 
· Na veldade, estou aqLi na lribuna para convi

dá-los a todos, para que nós do <i:ongresso Nacional 
tomemos a pulso o direcionamento da revolução da 
educação no Brãsil. 

Desejo dizer 'âinda o seguinte, Senador SuiJii- . 
cy: é claro que é boa a noticia que V. EP nos traz de 
que Ribàão Prelo, Sertãozinho, Campinas, Brasí&a, 
Londrina. São João da Boa Vista estejam tomando 
essas medidas. Mas, na verdade, elas, em grande 

. parte, são frutos das distorções regionais do nosso 
País, porque a notícia melhor é o dia em que Caicó, 
é o dia em que Teresina, é o dia em que as cidades 
mais pobres desse País, em função de um sistema 
de distribuição de renda mais jus!& - e o Fundo da 
Educação do Ensino Fundamental propicia isSo -. 
possam ter a bolsa escolar corno forma de co~e
mentação de renda mínima vinculada à educação 
para que as pessoas possam Clidar das suas famí-
6as nas cidades de origem sem as correntes migra
tórias que moãrticam o mapa demogrãfico brasileiro 
e tomam mais cruéis os desníveis entre as classes 
sociais. 

O Sr. Eduardo Suplicy • Permita-me fazer 
apenas um sugestão? Gostaria,- juntãrlleniB com V. 
~. de fazer uma visita ao Senador Darcy Ribeiro e 
enCaminhar os mais de quarenta ou éinqüenta proje
tas que já tenho em inãos relativos a todos esses 
municípios que citei, porque isso poderã ajudar na 
elaboração da melhor emenda que se adapte ao 
propósito que é comum àquilo que temos aqui de
fendido. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permita-me V. EP 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo 
o aparte a V. Exã 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador José Ro
ber10 Amxla, serei breve, até mesmo devido .. ao 
adiantado da hora V. EP traz uma matéria de gran
de imporlância, que fez parte dos grandes pronun
ciamentos desta tarde, qual seja a LDB. V. E# pro
põe duas emendas. Quanto à primeira, que trata dos 
seis ou nove anos, vou ter que pensar um pouco; 

porque ainda não me decidi a respeito. A . segunda 
emenda trata da renda mínima, principalmente nos 
pequenos municípios, oom até 5Ó ma habitauiés. 
Essa emenda visa interiorizar o deserMllvimentb, 
assegurando-o ao$ que vivem no interioi-. · Tiãía se~ 
repito - da interiorização do ~-dó 
País, oferecendo boas condições aos que móram 
OiiS pequenas comunidades. Desde já, v. · EP-tem 
um grande aliado. Isso vem ao enContro da grcuide 
luta que visa manter as pessoas nas pequenas co
munidades, já que seriam fornecidas condiç&!s a 
essas comunidades de se desenvolverem no~ 
da Educação e da Saúde é jã que poderia ser am
pliado o lazer e se criar maiores oportmiclades de 
emprego. Nesta tarde, V. EP inicia o debate sobre 
esse assunto. Com essa medida, evitar-sa-ia 001 
afluxo às grandes cidades. Nas me!rópoles, depara
lTKHlOS com IJês grandes problemas: segurança, sa
neamento básico e moradia V. EP propõe manter 
as pessoas nas pecjuenas cidades, oferecendo as 
mesmas condições que teriam nas grandes ooartes 
Com isso, haveria uma ãiSinbuição mais eq~ . 
no País e procurar-sa-ia desenvolvê-lo harmQnica
mente. Por isso, desde jã, os meus currpimeiltos a 
V. Exª, que pode contar com um grande aliadoilqti. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Ml.ilo ob
rigado, Senador Casildo Maldaner. 

Concluo este prolll.l'lciamento, trazendo 001 
dado. Penso que não precisamos provar a ninguém 
que no Brasil hã miséria TOdos sabem cisso. Nilo 
precisamos provar a ninguém que meninos em ida
de de formação orgânica estão passando fome nes
te País. MaS hã 001 dado estatístico II1I.Ü) infel essan· 
te: em média, a criança·brasileira que entra na escola 
pli:Jiica aos sete anos de idade conclui os oilo anos do 
1"- grau- quando conclui- em doze anos de esllllo. 
Esse por si só é um dado aviHanle e que moslla que, 

... na verdade, o afluxo à escola p(ilrJCa já não é tão aia-
mante porque 90% das nossas aiauças est:r:> na es-_ 
cola p(bi'JCa. Qual é o grande problema? É o nível de 
repetência. E eu vejo~ na~ do País, na perife
ria de Brasília, crianças que não têm condições míni
mas de aprendizado porque não comem. aia IÇas que 
vão à escola apenas pela merenda escolar, porque 
não têm em casa a alimentação mínima. 

Ora. em média, uma criança entra com sere 
anos na escola e, oito anos depois, deveria concluir 
o seu 12 grau. Se essa média, em vez de ser oito 
anos ou nove, com algumas repetências que seriam 
aceitãveis, é de doze anos, é sinal que essa repe
tência no 1" grau tem que ser estudada, tem que 
merecer a atenção de todos nós. 
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Por último. quero dizer que, além de estar pro
curando conversar com o Senador Darcy Ribeiro, 
com a consuttoria especializada desta Casa, que 
tem grandes nomes na área de Educação, tenho 
tido o privilégio de trocar algumas idéias e de ler 
grande parte da vida parlamentar do Senador João 
Calmon, que ainda se encontra prestando a sua 
contribuição, mesmo sem mandato parlamentar, 
aqui no Congresso Nacitlflal. 

Todos esses homens que dedicaram.as suas 
vidas a esta questão da educação brasileira estão 
neste momento esperançosos. E por quê? Porque 
existe um convencimento, que parte do próprio Pre
sidente da RePública, passa por sua equipe de Go
verno e começa a ganhar ares consensuais no Con
gresso Nacional, de que., passado o período de esla
bllização econômica, promulgadas as reformas que 

. darão elementos de sustentação definitiva ao Plano 
Real, é preciso conceber um plano de desenvolvi
mento que desconcentre renda, que diminua desi
gualdades e, principalmente, que o Estado brasHeiro 
~refonnado cuide melhor das ações que lhe são preci
puas. E a primeira aiMdade p(blica que se espera do 
Estado brasüeiro é justamente na área da educação. 

Pressinto que iniciamos um período de uma 
verdadeira revolução no ensino fundamental brasslei
ro e penso que o Congfesso Nacional deve discutir 
essa matéria com o cuidado e a dedicação que ela 
merece, para que os novos ideais de um novo País 
possam nascer justamente a partir das modificações 
no ensino fundamental. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Pre5!~ente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda. o Sr, JÕsé Samey, PreSidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Teotonio Vilela Alho, tE Vice
-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. T eotonio Vilela Alho, f!2 

Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias; 
32 Secretário. 

0 SR. ADEMIR ANDRADE - Peço a palavra 
como Üder, Sr. Presidente. 

O_SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. E~ tem 
a palavra 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ge:staria de me ins
crever pela Uderança do PFL para uma breve comu
nicação, logo após o Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. ~ está 
inscrito. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, no último final de se
mana, o Governo do Estado do Amapá, tendo à 
frente o Governador João Capiberibe, meu compa
nheiro do Partido Socialista Brasileiro - PSB, deu 
uma demonstração de que a administração p(blica 
pode e deve ser transparente e estar voltada para os 
interesses da sociedade. 

Naquela oportunidade, o Governador João Ca
piberibe e toda a sua equipe de governo, compreen
dendo secrelários de Estado e dirigentes de órgãos 
pCblicos do Amapá, realizaram o Seminãrio de Ave
fiação das Ações do Governo, contando ainda com a 
presença de representantes de vários . municípios 
daquele Estado, de riCieranças comunitárias, políti
cas, estudantis, sindicais e de um grande número de 
populares. 

Cito, Sr. Presidente, a mensagem do Governa
dor Capiberibe aos presentes naquele Seminãrio, ao 
afirmar que "o sucesso da ação administrativa do 
governo depende da distribuição e da aplicação cor
reta dos recursos públicos", concluindo que esses 
procedimentos, no entanto, devem estar associados 
à "nacessidade de que se preste contas ao povo dos 
atos governamentais ... • 

Na verdade, Srs. Senadores, o governo socia
fista do Amapá realizou não só uma prestação de 
contas à sociedade daquele Estado, mas transfor
mou isso num evento de dimensões muito maiores, 
jâ que mais de oito mil pessoas participaram daque
le Seminário, que foi encerrado com uma manifesla
ção cultural em que teve destaque a participação de 
grupos e artistas regionais.. · 

Os dados apresentados no Seminário, Sr. Pre
sidente, demonstram o esforço do governo em re
construir um Estado que teve seu património sa
queado durante anos, desde a época em que era 
Território Federal. Em sua palestra, o Governador 
Capiberibe eaclareceu que dos R$715 milhões que o 
Estado teve de receitas em 1995, R$264 m~hôes fo
ram destinados ao pagamento da folha de pessoal 
federal, que ainda serve à administração eslaç!ual, 
sendo o restante aplicado no gerenciamento das 
açôes governamentais, corqJreendendo as políticas 
públicas e sociais implemenladas por aquele governo. 

Em que pesem todas as dificuldades, o gover
no socialista do Amapá, em 1995, conseguiu não só 
reativar a economia local com o apoio a novos em
preendimentos Aa iniciativa- privada, como também 
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imprimiu novas perspectivas em setores estratégi
cos, tais como a educação, a saúde e a agricultura, 
obedecendo às metas do Programa de DesEinvoM
mento Sustentâvel (POSA), idealizado pelo Governo 
amapaense para viabilizar o desenvolvimento da
quele Estado, baseando-se fundamentalmente na 
justiça social e no respeito ao meio ambiente. 

Regislm, portanto, Srs. Senadores, esse exem
plo que o Governo socialista>'tlo Estado do Amapá 
dâ à Administlação Púbr.ca brasileira, ao mesmo 
tempo em que saúdo o meu companheiro de partido, 
Governador João Àlbei;ID Capibenbe, e toda a sua 
equipe por essa iniciativa, que demonstra ser possí
vel, tan1o quanto viável, a transparência no trato da 
coisa pública neste País, permitindo, assim, que o 
povo participe das decisões governamentais e 
acompanAe o que é feito dos recLII'SOO públicos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Romero Jucá, para uma comu
nicação inadiável 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a fronteira da 
Amazônia tem sido palco de diversos problemas de 
relacionamento entre o Brasil e alguns países. 

Notadamente na· fronteira de Roraima com a 
Venezuela, esporadii:amente têm surgido conflitos, 
por conta do garimpo e da não-demarcação efetiva 
na área de fronteira do que é lado brasileiro e lado 
venezuelano. 

Agora, em Roraima e na Ve~ela hã um pro
blema grave, que quero, em primeiro lugar, comuni
car aos meus Pares e, em segundo, ao Ministro da 
Justiça. Nelson Jobim, ao Ministro do Exército, Zenil
do Lucena, e ao Ministro das Relações Exteriores e 
Chefe do ltamaraty, Embaixador Larnpréia. Sete ga
rimpeiros estão retidos na prisão de Puerto Ayaru
cho, na Venezuela, passando necessidade e sendo 
ameaçados. 

Tenho a carta, que me foi enviada por esses 
garimpeiros, cujos nomes são: Francisco Soares Sil
va, Adonias, .Francisco das Chagas Silva, Lourival 
Batista, Deusdete Ferreira de Sousa. Raimundo Leal 
Almeida e Albanísio Vilela de Morais. 

Além de esses brasileiros estarem presos na 
Venezuela, em condições subumanas, hã a denún
cia muito grave, praticamente já comprovada em Ro
mima, de que eles foram presos em territóiio brasi
. · ., ;\ !••formação que temos. já comprovada- repi-

. '· · ie que a guarda nacional venezuelana in-

gressou em território brasileiro, prendeu esses ga
rimpeiros e os levou para o territórió' venezuelano. 
Esse é um assunlO que merece toda a atençao do 
Governo. • 

Por isso, hoje faço esse pronunciamento pecin
do ao ltamaraty que, como já ocorreu outras vezes, 
por meio da Embaixada brasileira em Caracas, lOme 
providências para retirar do solo venezuelano esses 
garimpeiros para que possam relOmar ao oonvivicl 
de suas famílias no Brasil. 

Se estavam em território brasileiro, mesmo que 
tenham cometido algum tipo de crime, devem ser jul
gados pelo Justiça brasileira. O Exército venezuela
no não tem o direito de invadir o território brasileiro 
para prender quem quer que seja. 

Peço providências urgentes ao Ministro da Jus-
tiça. . 

Ao Ministro do Exército, SOlicito que confirme 
essa questão por meio dos postos avançados de 
fronteira que o Brasil detém nessa região. 

Peço ao Embaixador Larnpréia que entre em 
contato com a Embaixada da Venezuela, a !_m de 
que providências sejam tomadas para &bertar'Psses 
brasileiros. ; 

Segundo a carta que recebi, e desejo faÇi! par
te de meu pronunciamenlo, esses brasileiros, dentro 
da prisão, estão sendo ameaçados de morte. 

Por isso peço uma ação emergencial do Go
verno brasileiro para que essa questão seja solucio
nada 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

. DOCUMENTO..., QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

P~rto Ayacucho, 20-1-96 

Sr. Senador Romero Jucã 
Estamos cansados de fazer apelos a tantas au

toridades no Brasil, quando no entanto somos de
cepcionados; não recebemos ·em troca nem sequer 
uma palavra de apoio. Someis sete brasileiros aqui 
na Venezuela, sofrendo necesSidades e sendo traia
dos como cachorros aqui dentro da prisão. Sendo 
que somente o Sr. Chico Guerra tem se empenhado 
em nosso caso, mas uma andorinha só não faz ve
rão, e por isso estamos em nome de todos pedindo 
a sua ajuda, o seu apoio, porque fomos presos den
tro do Brasil, e estamos sofrendo nas mãos da justi
ça venezuelana. 

Tem muitos de nós que estávamos quando 
você fez um comício na pista do senhor Capixiba, e 
nós fomos presos na pista do Raimundo Neném; 
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uma ãlferença muito pouca entre ela e a pista do 
Gapixaba e estamos sendo acusados de estarmos 
nâ nascente do rio Orinoco. E o senhor Chico Guer
ra tem as provas de que fomos presos dentro de 
Brasil. Então, por que não fazem nada para tirar-nos 
daqui? Somos pais de famüia, e enquanto estamos 
presos aqui nossos filhos ·passam fome ai no Brasil. 

Os qUatro primeiros vão completar um ano aqui 
na prisão no dia 21 de jai'ieiro, sendo que estão pa
gando injustamente porque foram presos a 50 me
tros da pista do Sr. Raimundo Neném, e isso não é 
justo, senhor Senador, porque todas as autoridades 
do Brasil são sabedoras que esta pista es1á dentro 
de solo brasileiro; tem um senhor que caiu recente
mente, que eslá a ponto de perder seu nariz, com 
um zecho(?); já furou a parte central do seu nariz de 
um lado para o outro, e isso não~ justo, senhor 

· Jucá. Não temos médico, não temos comida, esta
mos para perder o juízo. 

Um outro caso trágico que aconteceu com 
Adonias de Almeida: sua mulher, Almerinda Souza 
França faleceu vitima de acidente de trânsito, em 
Boa Visla, em 9-12-95, e· até mesmo a embaixada 
que primeiro tomou conhecimento do caso tentou 
esconder. E o 1isco que ocorre aqui é de quaiquer 
hora alguém dos nossos perder a vida aqui dentro, 
porque aqui, quem menos tem, tem uma faca 

Agora, por ütimo, até mesmo a comida, que já 
era pouca, às vezes falta até dois d!as, e quem tem 
dinheiro come e quem não tem que morra! Então so
corra-nos, pois está muito difícil nossas vidas aqui 
neste submundo de vida 

T errninamos no desejo e!)Onne l:le que você 
nos preste socorro porque não somos delinqüentes. 

Obrigado, senhor Romero Jucá. 
Firmas: Francisco Soares Silva - Adonias 

Almeida -Francisco das Chagas Silva - Lourival 
Batista - Del!sdete Ferreira de Sousa - Raimun
do Leal Almeida- Atanisio. Vilela de Morais. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lúcio Alcãntara. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Requião. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senadõr Teotonio 
Vilela Filho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-
mon. (Pausa.) • 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

Concedo- a palavra ao nobre Senador Carlos 
Bezerra. (Pausa.) 

Na forma do art. 17, § 12, do Regimento Inter
no, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. . 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, diz a Gazeta 
Mercantil de hoje: 

"0 Bradesco. maior banco privado bra
sileiro, manteve-se 'em 1995 dentro de seus 
padrões históricos de rentabilidade. Seu lu
cro líquido no exen:!cio foi de R$540 milhões, 
o que lhe dá um retorno de 11,1% sobre.o pa
trimônio de R$4,482 bilhões. Em 1994, o ban
co havia apresentado rentabilidade de 12,1 %." 

Essa matéria, assinada por um dos mais vete
ranos jornalistas especializados na área de análise 
do sistema financeiro brãsileiro, Elpidio Marinho de 
Mattos, denota um aspecto extremamente i~rtan
te. quai seja o de que houve possibilidade de algu
mas ins!ituiçães financeiras superarem os desafios e 
barreiras que ocorreram em função do Plano Real. 

Di<! ainda o anafiSI:a: 

"Mesmo com a queda, o Bradesco otr 
teve lucralividade razoável. O resultado de 
1994 foi influenciado positivamente pelos 
ganhos com a intração, na primeira metade 
do exercicio, e pela expansão do consumo 
no segundo semestre, depois do Real. No 
ano passado, ao contrário. houve alto índice 
de inadimplência e for:te aperto monetário. 
Isso afetou todo o sistema bancário. 

Os números de 1995 mostram que o 
Bradesco foi menos prejudicado ou até mes
mo beneficiado pela situação, com a crise 
de confiança no setor. Nos dados que divul
gou ontem, o banco apresenta crescimento 
real de 37,6% dos recursos captados e ad
ministrados que somaram R$29,8 bilhões, 
em 31 de dezembro, e aumento de 27,1% nas 
operações de crédito para R$14, 1 bühões." 
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Sr. Presidente, é impOrtante fazer a compara
ção CIO comportamento do Bradesco, que obteve lu
cro, com o das instittições financeiras que estão 
sendo objeto de ajuda financeira tão acentuada pelo 
Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema 
Financeiro, por meio do que propôs a Medida Provi
sória que criou o Pn:ier. 

Assinalo, mais uma vez, que este Governo 
aiou o Proer para as instituiçt:;es financeiras, mas 
não é capaz de atacar a miséria no Pais, como, ain
da hoje, assinala Elio Gaspari, em seu artigo no jor
nal O Estado de S. Paulo. 

Seria importante, pois, obtermos informações 
mais completas, que foram objeto de requerimento 
que eu próprio e outros Pariamentares encaminha
mos ao Ministro da Fazenda e ao Banco Central, 
relatívamente aos custos do Proer e suas reper-

- cussões no âmbito do Tesouro. Não se trata sim
plesmente 'de recursos de caixa do conjuOto dos 
depositantes para salvar o interesse desses cor
rentistas; trata-se de destinar a algumas instituiçõ
es financeiras e aos seus aciorústas recursos dos 
correntistas, ·mas que, para os aciorústas elas insti
tuições financeiras, são colocados a taxas mLàto 
menores do que aquelas a que são submetidos os 
correntistas. 

É importante que se tenha clareza, que se 
compare o quanto vai para o Proer, para essas insti
tuições, e o quanto é destinapo para resolver o pro
blema premente daqueles que estão em condições 
de miserabllidade, de exclusão, de marginafidade 
social em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Di~) -Os Srs. Se
nadores Júlio Campos, Ronaldo Cunha Lima, Ro
meu Tuma e Gasilclo Maldaner enviaram ÕISC1JIS9S à 
Mesa para serem pt.blicados na forma do disposto 
no art.,;;!03 do Regimento Interno. 

S. &is serão atendidos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presi

dente, Sr% e Srs. Senadores, ccimo construir uma 
sociedade estável, Sem que se preserve a memória 
nacional? Corno edificar-se uma nação sadia, um 
Pais grande e próspero, sem que se tenha o registro 

, dos caminhos percorridos, sem que se respeite a 
. memória nacional? 

A História de 'um povo é sua principal referên
cia, pois nenhuma nação prospera e cresce sem ter 
muito claros os caminhos que percorreu. Nenhuma 

· nação pode eséolher os seus rumos se não sabe de 
ondà veio. Conhecer os caminhos percorrido é, com 
certeza, condição para que se estabeleçam os no-
vos caminhos a percorrer. ' 

Tudo isso, que parece tão óbvio e tão prosaico 
ao entendimenlo de qualquer um, não parece, infe. 
~zmente, tão óbvio aos responsáveis pelos destinos 
da cultura. nacional_, que estão deixando morrer a Ci
nemateca Nacional, um dos mais ricos aceNOS de 
imagem em movimento de todo o continente. 

Até parece que este Pais tem medO da Hisfórial 
Uma atilude inexpHcável para qualquer admi

nistrador competente, pois o que sabemos é que a 
História, ou a preservação do falo histórico, tem oetr 
pado uma importante parte da preoc~rpaçí'io e exigi
do investimentos ca:ia vez niaiores por parte dos maiS 
irrportantes países do chama:lo Plimeilo MLildo. 

Entretanto, entre nós, o descaso com um paÍri
mõnio daquele quilate nos remete diretamente aos 
tempos sombrios da Ditadura, quando a própria H'IS
tória era vista com enorme suspeição. Corno se o 
passad, histórico- e a sua interpretação pudessem 
ameaçar os al'ICE!rces do edificio em que se susten
tava o Poder! 

Jã s& ÕISSEI a1é que hpuve, naqueles tempos 
soililrios, quem pretendesse eliminar dos ~ 
escolares essa janela que_nos abre o ~mas 
que tão bem explica o presente. Seja como J;lr, o 
que sabemos com certeza é que mLitas daqi:relas 
atitudes reconhecem a força que tem a História, na 
deteminação do futuro de uma nação. 

Para alguns, quem-sabe, o ideal teria sido tirar 
do jovem brasileiro de então os referenciais de tem
po e lugar para, em ·nome da elicâcia e do bom de
sempenho tecnológiCo, povoar de monstros a cultura 
e a ciência nacionais ao lançar no mercado de traba
lho profissionais capazes de desenvolver co~ca
dos cálculos matemáticos e inacrecflláveis esque
mas técnicos, mas incapazes de entender o que se 
passa ao seu redor, indMduos casba:!os em sua ca
pacidade de julgar e interpretar o IIU1do que os ceroa. 

. Os museus continuam sendo, em todo o 
mundo, o melhor critério para se aferir a qualidade 
de vida, a saúde cultural, e econõmica de um 
povo. Povos insignificantes não têm museus. Po
vos pequenos tem pequenos museus ou tratam 
mal o pouco que conseguiram organizar. Povos 
desimportantes são povos sem História. Sem o re
gistro, sem organização e sem documentos, os mo
numentos his!óricos não resistem, ou simplesmente 
não existem. Povos irresponsáveis deixam que se 
perca a memória de sua própria existência enquanlo 

povo.Sã . nsá . ' o povos rrrespo ves . 
Por isso são povos insignificantes, pequenos e 

desimportantes! 
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Um Pais sem memória corre o risco de promo
ver a proliferação de tal tipo de aberração;_ pois sem 
História nenhum povo é.povo. 

Sem memória o témpo se reduz a unia catego
ria abstraia, a alguma' coisa que apenas passa. sem 
deixar vestígios, sem· nada acrescentar. 

Por desleixo, .incompetência ou mera falta de 
sensibilidade, estamos hoje às vésperas de ver reali
zado o sonho tenebroSO'daqueles falsos educadores 
do passado, ao d€Íi)car que se perca o registro dos 
últimos cem anos da nossa História 

Por incúria. desinformação ou falta de capa
cidade gerencial, estamos deixando que se perca 
todo o acervo da Cinemateca Nacional, uma das 
mais maiores. mais ricas e mais irnportan!eS do confi.. 
nente. . 

Aq deixar que se deteriore o .ji!recioso acervo 
. da Cinemateca Nacional, o Brasü-corre o sério risco 
de perqer tJma importantíssima parte da memória 
nacional. 

Ao permitir que que se perca o acervo magnífi
co da Cinemateca Nacional, estamos condenando 
ao empobrecimento cultu!al a formação das geraçõ
es fubJras, pois ali estão sendo destruídos, pela falta 
de recursos e de rnãêxfe-obra especializada;cerca 
de cem mil rolos de filme que guardam o registro 
vivo dos últimos cem anos da vida nacional. 

É uma parte importante dO" patrimõnio cultural 
do País que corre o risco de desaparecer. não s6 
porque nos falta uma política efetiva de apoio à Cul· 
tura, mas também porque nos falta uma definição 
clara em defesa dos bens de cultura de um povo 
que, apesar de econoRiiéamE!!lte pobre, dispõe de 
um rico manancial de cultura que alguns tecnocratas 
teimam em ignorar. 

Mais do que os cem mil rolos de filme que ali 
deveriam estar guardados e preservados. conserva
se ali o desenrolar de um filme monumental onde se 
conta a História dos anos recentes de um País que, 
mesmo marginal, não tem por que permanecer incfe.. 
finidamente na periferia do fatos, não merece conti
nuar indefinidamente a reboque dos acontecimen
tos, vendo cada vez mais o seu destino ser traçado 
e definido fora de suas fronteiras, longe dos seus in
teresses, mesmo quando isso se faz em nome de 
princípios hoje indiscutidos, como o da liberdade de 
mercado entre as nações oti da interdependência 
dos povos. 

Mais do que os cem mil rolos de filme ali arqui
vados, guardam-se ali não apenas os fatos vivos do 
passado mas as sementes de um futuro melhor para 
o nosso povo. 

Se deixannos que se perca o acervo da Cine
mateca Nacional estaremos deixando que se perca 
também. junfD oom o registro dos principais fatos de 
nossa História recente, os quase cinqüenta anos de 
trabalho dos que cdnstruíram no Brasil a maior cine
mateca da América do Sul, reconhecida internacio
nalmente, repito, como o mais importante acervo de 
imagens em movimento (cinema e televisão) dispo
nível neste Jàdo de baixo do continente americano. 

. Para ql!e não se permita que isto aconteça é 
que lançamos daqui um apelo ao Sr. Ministro da 
Cultura, sugerindo-lhe que ponha a Cinemateca Na
cional corno uma de suas prioridades, não apenas 
pela reconhecida importância que ~a tem. mas tam
bém pela precariedade do material que ali se guarda 
e que não pode r:nais esperar por tempos melhores 
para ser mantido. 

Há quem alirrne que bastariam meros quinhen
tos rnil reais para a construção de instalações ade
quadas capazes de garantir a conservação dos fil
mes ali arquivados. 

Rec~rar as instalações. equipar convenien
temente o acervo ali guardado, não parece ser tare
fa tão áiSpendiosa nem ião difíetl. DifíCil parece ser, 
na v'erâade, 'mtidar-se· a mentalidade imediáliSia e 
tacanha. da maioria dos nossos administradores. 

Queremos uma soluçãcl definitiva e duradoura 
para o problema, pois os paliativos já se confirma-
ram inoperantes. · ·· 

Existe uma urgência que exige um tra1:amen1o 
imecfat> sob pena de nos tomamos cúmpfiCes de urn 
verdadeiro atentado ao patrimônio da cUtua do País. 

É preciso, Sr. Ministro Weffort. que salvemos a 
Cinemateca Nacional. ,...-, 

É preciso que isso se laça agora, que se to
rnem providências imediatas, an1eS que o mofo, a 
umidade, a falta de equipamentos e de pessoal il
viabilize definitivamente qualquer ação futura. 

É preciso ainda despertar a consciência cívica 
do e!Tllresário brasileiro para lembrar-lhe de suas 
responsabilidades também para com o palrimOoio 
cultural do nosso povo. 

Nesse sentido, laço daqui uma convocação :ao 
empresariado nacional para que também se engaje 
nesta luta que. mais que a. luta de um punhado de 
anônimos abnegados amantes do Cinema, defenso
res da cultura, é a luta de um País que precisa de 
mecanismos inteligentes de preservação de sua me
mória coletiva para que se possa transforr!lar naque
le País, próspero e poderoso, que é o Pais dos so
nhos de todos nós. 

. Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
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O SR. RCNALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB)
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje a Comis
são de Constiluição, Justiça e Cidadania, apreciou 
emenda sl1lstiluliva, de nossa autoria, à Proposla 
de Emenda à Constituição Federal que estabelece 
regras para o 'Fundo de Estabilização FISCal, objefi. 
vando atender reclamos de Es1áé!os e Municípios, 
bem assim promover algumas alterações na COI'J1l0-
sição técnica ..., 

A Emenda não obteve aproliação, sendo preju
dicada com a votação favorável do Parecer do Rela
tor, eminente Uder do PMOB, nesta Casa. 

O extinto Fundo Social de Emergência foi insti- . 
tuído pela Emenda de Revisão 11"- 1, de 1994, oca
sião em- que recebeu críticas de Prefeitos Munici
pais, e de Governadores. À época. na condição de 
Governador da Paraíba, tecemos oonsiderações a 

· propósito da perda de arrecadação pelaS entidades 
federadas, ·em virtude da retirada da vinculação 
constitucional (Constituição Federal; art 159, I , a, b 
e c) das parcelas referentes ao produto da arrecada
ção do imposto sobre a renda e proventos de qual
quer nalureZa. da composição dos Fundos de Parti
cipação dos Estados e Municípios. 

A alegação do governo, na oportunidade, era 
que não havia retirada mas apenas desvinculação 
das paroelas, obrigando-se o governo a contra parti
da através de programas sociais. 

Em verdade o que ocorreu, é que ho!Ne uma 
majoração na alíquota do Imposto de Renda, 
sendo que as entidades federadas não 'partici
pam da parcela até a ordem de 5,6%. A1iás, nem 
OS fundos de participação nem O:? fundos regio
nâiS. Ademais, o imposto retido na fonte não mais 
compõe a base de cãlculo dos fundos respectivos. 
Daí a nossa irresignação em solidariedade às re
giões atingidas, aos Estados e aos Municípios bra
sileiros. 

· tp-reéiso compreender'que a-disposição cons
titucional originária que trata da repartição de recei
tas, é objetiva e específica, e o modelo -proposto, 
pelo governo é genérico e disperso. Enquanto na 
garantia constitucional os critérios estão definidos, 
na disposição :lo Fundo os critérios atendem mais 
as conveniências. 

Para garantir a continuidade do fundo social de 
emergência, até 1999, o Presidente da República 
apresentou ao Congresso Nacional; proposta ·de 
emenda à Constituição alterando as disposições en
tão vigentes. bem assim promovendo correções for
mais à feição técnica, atualizando, notadamente, as 
remissões legislativas regulamentares. 

Na .Cãmara dos Depulados houve alterações 
na proposta originar para encu1ar o período de vi-~ 
gência, que ficou restritÕ ao exercício financeiro de 
1996 alé junho de 1997; e também, alterando a de
nominação para FLÍldo de Estabilização FISCà 

Sr. Presidente, 
Embora jã corrigida na Presidência da Repúbli

ca e na Câmara dos Deputados, cremos, da1a ve
nla, que a proposta carece de alguns reparos, sejam 
formais ou de mérito. 

Sob a visão formal, preliminannente cumpre
nos disCUtir a possibilidade de alterar disposição 
transitória, cuja eficãcia jã se esgotou com o tem- ~ 

po. Sem que seja preciso discutir as condições 
que levaram a tanto, o Fundo Social de Emergên
cia está extinto pela expressão constante do ca
put da art. 71 que o condicionava a existir alé o 
exercício financeiro de 1995. Como no Brasil, o 
ano financeiro coincide com o ano civil, as disposi
ções perderam elicãcia desde 31 de dezembro do 
ano próximo passado. 

Ainda nesse sentido, como se não basl :Se pnr · 
por alteraçOO em norma sem elicá:;ia, a PEC oÍiite ã
guns dispositivos, como a, implicitamente, ter a Ç.erteza 
de sua inalterabilidade. Mas como pode isso ocorrer se 
os dispositivos não têm mais elicá::ia '? 

Este aspecto assume uma importância singu
lar, incfusive para a vontàde do governo. Daí que Je. 
vantamos na CCJ a indagação da possibilidade do 
Senado modificar disposição constitucional cuja pe
ríodo de vigência - transitório portanto - jã estã esgo
tado. Também afirmamos que as disposições omiti
das na proposta original também perdera a vigência, 
e sequer hã referência explícita no texto aprovado. 
De maneira que traremos ao Plenãrio as sugestões 
apresentadas na Comissão. 

Essa nossa preocupação é tão evidente que o 
próprio governo já repassou parte dos Fundos com 
obediência ao status quo vigente antes à data da 
promulgação da Emenda de Revisão n2- 1, de 1994, 
e o Parecer do Ilustre Relator já contempla a possi
bilidade de devolução dessas quantias pagas, se
gundo o entendimento, a maior. 

Mesmo considerando a impropriedade da 
Emenda, tarmém porque pode ferir clãusula pétrea, 
como definida no art 60 § 45' inciso 11, que trata da 
forma federativa, apreserrtamos algumas correções, 
na forma do substitutivo. 

As correções formais, retiram as referências 
aos exercicios lir.anceiros de 1994 e 1995 de toda a 
emenda, mais pelo primor técnico, dado que o fundO~-
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jã cumpriu sua tarefa legislativa e executiva· no pe
ríodo menciónado, sendo dispicienda a sua referên
cia Ademais pode sugerir, na forma posta, institui
ção retroaliva 

Promovemos a denominação de Fundo de 
Estabilização Fiscal onde há referência a Fundo 
Social de Emergência, operando-se com a supres
são do § 2" do art.. 71, QFl forma proposta pela Câ
mara dos Deputados. Aliás, neste aspecto, cremos 
necessário a instituição de um novo fundo e não a 
continuidade do que existia 

Por fim, atendendo a técnica, suprimimos a 
cláusula de vigência, imprópria para a disposição 
normativa de natureza conslituçional 

Alguns ol.t!OS reparos técnicos serão conseqüêrr 
cias das mudanças propostas no rnéri!!l da emenda 

Srs. Senadores e Sr% Senadoras, 

Os Eslados e Municípios, por mais que digam 
o contrário os técnicos do governo, perdem com a 
instittição do Fundo, mesmo porque a experiência 
mostrou que perderam no período de sua vigência 

O inciso I do art 159 da Constituição Federal 
consigna nas alíneas a e b que a União entregam 
parte da arrecadação do Imposto sobre Renda e 
proventos de qualquer natureza para a composição 
dos Fundos de Participação de Estados e Municípios. 

Com a intenção de manter a integridade dos 
respectivos Fundos, é que propomos a retirada das 
referência ao tributo em questão. Por conseguinte 
suprimimos, de forma expressa, o inciso I, omitido 
pela proposta original, e o § ~. ambos do art. 72, 
bem assim a expressão "sobre renda e proventos de 
qualquer natureza" do incisa 1!, do níe.smo dispositi
vo. Alteração esta que provoca remuneração na dis
posição cronológica dos incisos seguintes .. 

Paia facilitar uma leitura direta, transpusemos 
das disposições antigas as referências omitidas pela 
proposta original. Estas relativas ao inciso VI, que 
passa a ser o V e do § 1"-, também do art. 72. 

Sr. Presidente, não é o momento de aderir ao 
discurso eminentemente praticista de que é saudá
vel ao plano real a continuidade do Fundo Social de 
Emergência, mas de se perquirir a validade constitu
cional da forma, que estamos quase a adotar, e as
sim alterar disposições sem eficácia 

O oireito brasileiro não consagra o princípio da 
repristinação, existente em alguns sistemas. Diferen
temente. a Lei de Introdução ao Código Civil o l'!roí
be expressamente. 

O momento recomenda o exercfcio da contem
porização, essencial na atividade política. onde 
se combinem o respeito aos princípios constitu
cionais - notadamente do processo legislativo - e o 
bem público. • 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL -SP} - Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, desde a fundação de 
nossa querida cidade. hã 442 anos, até hoje, véspe
ras do novo milênio, muitas coisas importantes 
aconteceram sobre essas terras de Piralininga Uma 
cidade que, sob a proteção da Cruz, se inicia em tor
no de um colégio; uma cidade que tem em seu fm
dador um poeta refigioso; uma cidade de onde par
tem valorosos bandeirantes que ampliam nossas 
fronteiras· até a misteriosa Amazônia; uma cidade 
onde se proclama a Independência da Pátria; uma 
cidade que se descobre rica em heróis na luta em 
defesa da Constituição do Pais, uma cidade feita de 
raças e de brasileiros, vindos todos de todos os lu
gares; uma cidade que tem o nome de um apóstolo 
que se consagra sem limites a um ideal e para quem 
o trabalho, a fadiga, os sofrimentos e as priVações 
nada significam, contanto que cumpra a missão pela 
qual se sente responsável; uma cidade que, altiva e 
determinada. clama em suas armas "Não sou con
duzida - Conduzo•; uma cidade que se agiganta e se 
supera a cada novo dia·- uma cidade assim, como 
São Paulo, só pode ser motivo de muito orgulho 
para aqueles que lã vivem. Feliz aniversário cidade 
minha, cidade nossa Que cada um de nós continue, 
como õJZia o apóstolo Paulo,"combatendo o bom 
combate• para que o Brasil chegue mais rápido ao 
seu futuro. 

O SR. CASJLDO MALDANER (PMDB-SC.l -
Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, no último dia 
1 o de janeiro, assumi esta tribuna onde relatei a trá
gica e inesperada morte do saudoso violinista Ralael 
Rabelo e a dramática luta da sua família para livrã-lo 
das garras dos narcotraficantes. Mencionei, tam
bém, as dificuldades enfrentadas pela nossa conter
rânea, a atriz Vera FISCher, que esteve internada 
numa clínica de desintoxicação em Buenos Aires pe
las mesmas razões. 

No dia 21 deste mesmo mês, ao fazer a minha 
leitura diária, sofri um impacto com uma reportagem 
do jornalista Luis Turiba, sob o titulo Dor arma con
tra o pó, publicado no Correio Braziliense, em que 
a poeta goiana Maria Abadia, Secretária de Cultura 
de Goiãnia, máe de Lia Brill, 22 anos, que morreu de 
overdose. abre g_uerra contra a cocai na. Esta maté-
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ria relata. não só a dor, mas também a vitalidade e 
coragem com que a Sra, Abadia vem enfrentando o 
problema quando diz Agora é que a minha luta vai 
começar. 

A partir daquela matéria, o Correio vem divul
gando uma série de reportagens sobre o assunto. 
fazendo relatos de vidas destroçadas, mostrando di
daticamente, os sintomas de um drogado, onde bus
car ajuda, orientação aos pais, 'éic. 

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Senadores eu 
hoje, deveria estar abordando outro assumo. Po"ré~ 
as matérias ·publicadas ontem - Vício começa aos 
10 anos; -e hoje- As duas vidas de Ana- me dei
xaram estupefatos e porque não dizer apavorado. 
Os meus nobres pares devem estar se perguntandO: 
O Senador CasUdo é tão inocente a ponte de não 
saber ~ isto já é uma situação

4 

cor:riqueira no 
País? Eu respondo que sim. Eu sou inocente. Jã & 
casos na ·imprensa como situações eventuais, mas 
não com esta cruel habitualidade descrita nesta ma
téria que contém dados eslatísticos alarmantes. E 
dentre eles, a de que a região CentrtHJeste, na Ca
pi1al da República, foi onde houve a maior apreen
são de drogas no País. 

A minha incredulidade com a aceitação, de 
forma passiva, destes. fatos como uma situação 
irreversível é simplesmente inacei!ãvel. E neste 
momento, faço minhas .as palavras da Secretâria 
de Cultura, Nesse processo me senti cobaia. Os 
pais passam por · alguns estágios. Primeiro · 
acham que isso jamais vai acontecer cam o seu 
filho •••• 

Senhor Presidente; SI% e Srs. 'senadores, eu 
tenho filhos. E como pai, não gostaria de passar 
pela dor que essas familias. vem passando. Mas, so
fidário a estas famílias. me sinto no dever de canela
mar a imprensa em todo o- Brasil no sentido de ado
lar procedimento idêntico de publicar, constante
mente, matérias a respeito do assunto no sentido 
orientar e aiertar as farru1ias, aufo1idadés estaduais 
e federais, para que se mobilizem contra o que con
sidero o mal do séc!.do •. pois envolve uma preocupa
ção mundial. Haja vista os casos recentes que se 
desenrolam na Colômbia envolvendo o nome do 
Presidente Samper. eleito recentemente e a própria 
preocupação das Estados Unidos que já vêem o 
narcatrãfico como uma das novas ameaças à sua 
segurança nacionaL 

Concluindo, deseja parabenizar a direçãa e jor
nalistas da Correio Braziliense pela iniciativa E 
que continue a desenvolver esta função precipua de 

não só informar, e denunciar, mas também de orien
tar a sociedade contra este inimigo do País. . . 

Era o qtJe tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, designando para ~ sessão deliberativa ord
nária a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 llinu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 131, 

DE 1995- COMPlEMENTAR 
(Em regime de urgência. nos tennos 

do Requerimento nº- 29, de 1996} 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº- 131, de 1995-Complernentar (11' 54195-
Complementar, na Casa de origem). que altera_o art 
72 da Lei Complementar nº- 70, de 30 de dezêmbro 
de 1991, que estabelece & Contnbuição para ~man
damento da Seguridade Social- COFINS. tencf, 

Parecer favorável, sob 11' 9, de 1996, da ~ 
missão · 

-de Assuntos Sociais. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N0-2. DE'1996 

- (Em regime de urgência. nos tennos 
da Requerimento nº-~0. de 1~) 

Discussão, em turno únieo, da Projeto de Re
solução nº- 2. de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n2 2, de 1996. da Comissão de As
suntos Econôrrúcos), que concede à República Fe
derativa do Brasil autorização para contratação de 
operação de crédito extemo j!)lto ao Banco lntera
mericano de DeserrvotviiT"aEmto-810, no valor da 
cento e sessenta rrülhões de: dólares norte-ameri
canos, cujos recursos serão destinados .a financiar, 
parcialmente, o Programa de .Ciência e Tecnologia, 
~ execução ficará a cargo da'Fmanciadora de Estu
dos e Prajetos-FINEP. 

O SR. PRESIDENTE (Lew Dias) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h51min.} 
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Ata da-14ª-.Sessão Deliberativa Ordinária . em 25 de ja'neiro de 1996 : ': . 
. . 1 iii. .Sessão :LEigislativa Extraordinária, da 5Qit Legislaturà 

· · ·.·Presidência çJos Srs. José Samey. Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos· 
· · · · · Antônio Garfos Valadares, Erm7ia Fe.rnandes. Jefferson Peres · 

,;,. Benéãlta da.Silva. Nabor Júnior e Jcmo Rocha 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS.SRS.SENADORES:· 
. Aderrir· Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
AntOnio canos.vaiJadares- Arlindo ·Porto- Arllr da 
Távola- Bello Parga- Benedila da Silvá- Beni V eras 
- Bernardo Cabral - canos Bezena - Carlos Patrocí
nio - cartas Wison - Gasildo ~ - Cot.iinho 

. Jorge- Edison Lobão- Eduaroo &pcy- ácio ANa
res - Emília Fernandes - Epilácio Cafeteira - Esperi
dilio Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Frei
tas Neto - Gerson Gamala - Gilberto Miranda - Gil
vain, Bo~-GUiherme Palmeira- H1g0 Napoleão-

HunileriO Lu:ena - lris Rezende Ja:ler Bartlall'o -
Jeffelson Peres - Jolio França Jo1:'D Rocha - Joe1 
de HoDanda - Jonas Pinheúo ~ Marinho -
José ANes- JoSé Biaroo- José Fogçl·- José lg
náciEI Ferreira- José Roberto AmJda·- José Samey 
- JíiiO campos - J(ria Marise - Laio CaiJ1lOS -
Leomar Qlintanilha - t.u::rcio Portela - Lú:io .rucan
tara - LLiz Alberto de Otiveira Marina SiVa - Malkl
ce frllltl - Mauo Miranda - Nabor· Jírior - Ney 
Suasstm. - Otlú Soa'es - Orofle Cünan - Os
mar Dias - Pedro SirTOn - Renan CalheiroS - Ro
bet1D r:reire - Roberto Requião - Romero Jucá -

Ronaldo Ctri1a Uma- Sebastião Rocha- TeotOnio 
Vilela Filho - Valnir ~ - Vilson Kleinilbing -
Wal~ Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho)- A 
isla de presença acusa o comparecimento de 69 
Sr.;. Senadores. Havendo I1ÚITIEIIO regimental. decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tnt-
balhos. • 

O Sr. 151. Secrelário em exerácio, Senador Val
mir Campelc, procederá à leiti.wa do Expediénte. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

CÁ CIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

N!1. 10196, de 24 do corrente. c:oroonicando a 
aprovaçao do Projeb de Lei do Senado rP 275, de 
1989 (n" 5.999190, naquela Cssa), de au1Dria do Se
nador Iram Saraiva. que regulamenta o inciso 
LXXVII do art 55!. da Constil!ição, cispondo sobre a 
gra!Lidade dos a1Ds necessãrios ao exercício da ci-
dadslia. . . 

Encaninhando à revisao do Senado autlgtafOs. 
dossfiglinfss~ '. 

PROJETO DE LEf DA CÂMARA Nt-14, DE 1998 
lN2 2oot95, na. casa dá o.1gem) 

De inic:ialiva do Presidenta da Repúbliea 
Dlspfle sobl8 a pro18çlo da ovPI'wapvi-.A. 

dade ln11Biectual de programa de ccxnpu
' 1ador, sua comen:tallzaçlo no Pafs, e dá 

ou1raS prOvidências. 

O Congresso Nacional declala: 

TftuLOI 
Dlsposlç6es Preliminares · 

Art 151. Programa de c:omPutaclor é a expressao 
de ~m~ c:onjlftD orgaBzado de instruc;lles em lingua
gem nauat ou codificada, contida em~ ffslc:o 
de qualquer natureza, de Bfi1li'800 nac s s s ário em 
máqúnas automáticas de bab:u1'1111ltl da infonnaçAo, 

. dispositivos, inslrumenlos ou eqUipamentos' periféri
cos. base a rios em técri:a digital ou a1áloga. para 
fazê-los fi.IICiola de modo e (:B'II ms dei&••• iiiWs. 

TfTuLOII 
Da promçao aos direl1Ds de autor e do registro 

Art ~o 113gine de prolaça) à piopiiedade irt& 
lec:ti.EII de p.ogi81118 de~ é o cuufericb às 
oQias lilaoélias pela legislac;b de diieilDs 8UOOiiS e 
coneliOS vigentes no Pás, obseivado o 1 liiSj m • 
nesta lei. . 

§ 151. Não se aPficam aos programas de~ 
tador as disposiçOes relativas aos direitos morais, 
ressalvado o direi1D do aúOr de reivindicar. a qualquer 
telqJO, a pcdelllidade do prograona de~-

§ ~Fica asseglrclda a tUela.dos direilDs rela
tivos a programa de c:ompulador pelo prazo de '50 
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(cirlqfJellta) anos. contados a partir de 12 de janeiro 
do ano subseqOeniB ao da sua pttilcaçAo ou. na 
ausência désla, da sua criaçAo. 

§ 32 A prolaçlio aos cireiiDs de que tJata esta 
· lei independe de regisbo. · 

. . § 42 Os cireitos alriJurdos por esta lei ficam as
segurados aos estrangeirOs domiciliaclos no exterior, · 
desde que o pafs de origem do prognuna conceda. 
aos brasiléiros e esbaugeiros 'tlomiciliados no BraSil, 
cflrllilos eqUvalentes. . 

§ 52 lnclli-se dentre os direilcs assegtlados 
P!X" esta lei e pela legislaç!io de direitos autorás .e 
coneltos vigentes no Pafs aquele direito exclusivo de 
autorizar ou piotir o aluguel cornen:ial. nao @nclo 
esse direito 8lCIUÍVel pela venda, licença ou )lulla 
fonna de 1ransferência da cópia do prognuna. _ t · .. 

§ 62 O dispJslo no parilgrakranter nlo se 
· aplica aos casos em que o pog~ama em si n11o sej!i 

objelo asssilcialdoaluguel. ··:· • -
Art. ~Os prog!lii1IIIS de ~ poderao, 

a critério do ti!Wir, ser regisbados em 6rgAo ou enti-' 
da:le a ser deslgna:to por ato do Poder Executivo;. 
por iniciativa do Ministério responsável pela politica 
de c:iência e tecnologia. • 

. § 12 O tiiUar do direito de autor sobre progra
ma de co~ submetarâ ao órgi!io designado 
na tmna desl>3 mtigo, quando do pedido de registro: 

I - os dados l8ferenles ao autor do prognuna 
de computador, seja p e s s Ja ffsica ou jurfdica, bem 
como do tiiUar, se outro, a idenliflcaçao e sua des-
crição fulcional; . 

11- os lrechos do prognuna e outros dados que 
considerar suficientes para c:ai"adei:fzar sua crlaçao 
independente, ressalvando-se os. díeitos de tan:ei
ros e a responsabilidade do governo. 

§ 22 As in!o1T118Q6es ~ no jnciso 11 do 
parágrafo anterior são de c:artiBr sigilosO, nlo po
dendo ser ieveladas, salvo por ordem judicial ou a 
requsrimsnlo do póprio tii!Jar. 

Art. 49. Salvo estipulaçi!io em contráriO, perten
cerao exclusivamente ao empegador, contratante 
de seiViços ou órgão p(NICO, os direitos relativos ao 
programa de computador, dese!Nolvido e elaborado 
durante a vigênciil de contraio ou de vínculo estatu
tário, expressamente destinado à pesquisa e desen
volvimen1o, ou em que a atividade do empregado, 
contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou 
ainda, que decorra da própria natureza dos encar
gos concernentes a esses vínculos. 

§ 12 Ressalvado ajuste em contrário, a com
pensação do trabalho ou serviço prestado limilar-se
á à remuneração ou ao salário convencionado. 

§ 22- Pertencerão, com exclusividade, ao em
pregado, contratadO de serviço ou servidor os cflfei
tos concernentes a programa de computador genado 
sem relação com g contrato de trabalho, prestação 
de serviços ou vinculo estatutário, e sem a utilização 
de recursos, informações tecnológicas, segredos in
dusbiais e de negócios, materiais, instalações ou 

.eqlipamen1DS do ·empregador, da empresa ou enti
dade com a qual o empregador mantenha contrato 
de prestação de serviços ou assemelhados. do con
tratante de serviços ou órgão públioo. 

§ 39- O mesmo tratamento conferido no caput 
deste artigo e no seu § 2!' será aplicado nos casos 
em que o programa de computador for desenvolvi
do por bolsistas, estagiários e assemelhados, 
mesmo na ausência de contnato ou vinclio estatu
tário. _ 

Art. ~ Os direitos sobre as derivações au1ori
zadas pelo titular dos direitos de programas de com
putador, inclusive sua exploração econômica, per
tencerão à pessoa au1orizada, que as·fizer, salvo es
tipulação contratual em contrário. 

Art. 6" Não constituem ofensa aos direitos do 
ti!Uar de programa de computador. 

1 -a reprodução, em um só exemplar, de cópia 
legitimamente adquirida, desde que se destine à có
pia de salvaguarda ou armazenamento eletrônioo, 
hipótese em que o exeJI)Illar original servirá de sal
vaguarda; 

11 - a c:itação pan:ial, para fins didãticos, desde 
que identificados o titular dos direitos e o programa a 
que se refere; 

III - a ocorrência de semelhança de programa 
a outro, preexistente, quando se der por força das 
características f!Sicionais de sua aplicação. da ob
servância de preceitos normativos e técnicos, ou 
de limitação de forma alternativa para a sua ex
pressão; 

IV - a integração de um programa, mantendo
se suas caracteristicas essenciais, a um sistema 
aplicativo ou operacional, tecnicar'nente indispensá
vel às necessidades dõ usuário, desde que para o 
uso exclusivo de querri a promoveu. 

TITULO III 
Das garantias aos usuários de 

programas de computador 

Art. 72 O uso de programa de computador no 
Pais será obje1o de contrato de licença. 

Parágrafo únioo. Na hipótese de-eventua: ine
xistência do contrato referido no caput deste artigo, 
o documento fiscal relativo à aquisição ou licencia-
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mento de cópia servirá para co~rovação da regu
laridade do seu uso. 

Art. 8º- Aquele que comelàalizar progr.:ma de 
~. quer seja titular dos direitos de progr.:ma 
de COfl1liJiador, quer seja titular dos direitos de CXllllel'
ciaizaçãn, fica obrigado, no ~rio nacional, a: 

I- divulgar, sem ônus adicional, as correçôes 
de eventuais erros; 

· 11 - assegtrar, aos ~ usuários, a pres
taçã:> ~ sei'VÍÇ9S técnicÕs co~emenlares relativos 
·ao adequado funcionamente do programa de com
putador, consideradas as suas espec:ificaçi5e; 

III - responder pela qualidade técnica, bem 
como pela qualidade da sua fixação ou gravação 
nos respectivos suportes fisicos. 

§ 12 Quando um programa de compulador 
apresentar relação de dependência funcional com 
outro programa, deverão ser~ perante 
o usuário, inequivocamente, as responsabilidades 

· individuais .dos respectivos produtores ou tiiUares 
dOs direitos de comercialização, quanlD ao funciona-
mento conjunto adequado dos programas. · 

§ 2" caberá ação regressiva conba anlecesso
res titulares dos direitos de programa de computador 
ou seus titulares de direitos de comercialização. 

Art 92 O titular dos direitos de programa de 
computador, ou titulares de direiiDs de comercializa
ção, na situação de retirada de circulação comercial 
do programa de CO~t~~<utador fica obrigado a: 

1-comlricar o fato ao p(i:lfiCO pela ifl1)rensa ou, 
altemalivamente, mecflaflle rolificaçao devidamente 
comprovada, dirigida a cada usuário do programa; 

11 - cumprir o disposlo no art 8"- desta lei por 
um prazo de 5 (cinco) anos, a, partir da comunicação 
de que trata o inciso anterior, salva se o titular dos ci
reitos de programa de coi'Tl!llbdor efetuar a jus1a ~ 
nizaçãn de eventuais prejuízos cat Gados a teR:eiros. 

Art 1 o. Além do que dispõe es1a lei, a comer
cialização de programa de co~utador sujeila-se 
adicionalmente ao estabelecido no Código de Prote
ção ao Consumidor. 

TITULO IV 
Das Senç6es e Penalidades 

Art. 11. Violar direitos de autor de programa de 
COfl1)ulador: 

pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos ou multa 

§ 12 Se a violação consistir na reprodução, por 
qualquer meio, de programa de computador, no todo 
ou em parte, para fins de comércio, sem autorização 
expressa do autor ou de quem o represente: 

Pena- Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 
multa. 

§ 2"- Na mesma pena do parágrafo anterior in
corre quem vende;·expôe à venda, introduz no País, 

adqwa, oculta ou tem em depósito, para fins de co
mércio, original ou: cópia de programa de computa
dor, produzido com.violação de direito autoral. 

§ 32 Nos cri"le5 previstos neste artigo, somen
te se procede mediante queixa, salvo: 

I - quando praticados em prejuízo de entidade 
de direito pü:llico, autarquia, empresa púbfica, so
ciedade de econoinia misla ou fu'ldação instituída 
pelo p(blico; 

11 - nos casos previslos nos §§ 12. e 2"- deste 
artigo; 

III - quando, em decorrência de ato delituoso, 
resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação 
tributária ou prática de quaisquer dos crimes con
tra a ordem tributária ou contra as relações de 
consumo. 

§ 42 No caso do inciso III do parágrafo anterior, 
a exigilii'ICiade do lribUD, ou confritxjção social e qual
quer a::essório, processar-se-ã independenlemene de 
representaç[lo. 

§ 52 A ação penal e as diligências preliminares 
de busca e apreensão, nos casos de violação de ci
reito de autor de programa de compulador, serão 
prececfodaS de visloria, podendo o juiz ordenar a 
apreensão das cópias produzidas ou comerciafsza
das com violação de direito de autor, suas versões e 
derivações, em poder do infralor ou de quem as es
teja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo 
ou comercializando. 

Art 12. lndependentemen da ação penal, o 
prejudicado poderá intentar ação para proibir ao in
flator a p!ática. do alo incriminado, com cominação 
de pena pecuriãria para o caso de transgressão do 
preceiiD. 

§ 12 A ação de abstenção de prática de ato po
derá ser cumulada com a de perdas e danos pelos 
prejuízos decorrentes da it I fiação. 

§ 2"- IndePendentemente de ação cautelar pre
paralória, o juiz poderá conceder meãida nminar 
proibindo ao infralor a prática do alo incriminado, 
nosterrnosdesteartigo. 

§ ~ Nos procedimentos cíveis, as medidas 
cautelares de busca e apreensão observarão o dis
posto no § 5!!. do artigo anterior. 

§ 42 A ação civil, proposta com base em violaç 
ção dos direitos relativos· à propriedade intelectual 
sobre'prograrna de co~utador. correrá em segredo 
de justiça 

§ 5!!. Será responsabilizado por perdas e danos 
aquele que requerer e promover as medidas previs
tas nesta e no artigo anterior, agindo de má-fé ou 
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por espfrito de emulação, capricho Q.U erro grosseiro, 
nos tennos dos ans. 16, 17 e 18 do Código de Pro:. 
cesso Civil. · 

TITuLO V 
Das Dlsposlç6es Gerais 

Art 13. Os alos e contratgs de licença de direi
tos de comerciafiZaÇão refereiites a programas de 
computador de origem externa devemo fixar, ~ 
aos tributos e encargos exigíveis, a responsabirldade 
pelos respectivos pagarnenkls e estabelecer.lo a re
muneração do titular dos direitos de programa ·de 
computador residente ou domiCiliado no exterior. 

§ 1" Serão lUas as cláns• das que: 
1 - limilem a produção, a dislribuiç!io ~a co

mercialização, em violação às <fiSpOSições ~ 
vas em vigor; '-

11 - eximam qualquer dos contralanleS das res
ponsabilidades por eventuSis ações de ten:eiros, de
correntes de vícios, defeitos ou violação de cireilo 
de autor. 

§ 2" O remetente do correspondente valor em 
moeda estrangeira, em pagamenlo da reiiUlelaÇlio 
de que se lrala. conservará em seu poder, pelo pra
zo de 5 (cinco) anq;;, fDdos os documen1os nec: s sã 
rios à co~ da riCitude das reT:ssas e da 
sua confomlidade ao caput deste artigo. 

Art 14. Nos casos de transferênda de leciiOio
gia de programa de compt.dador, o lnsti1ulo Nacional 
da Propriedade Industrial fará o registro dos respeo. 
livos contralos, paJa que produzam efeitos em rela
ção a terceiros. 

Parágrafo mico. Para o regislro de q~,e trata 
este artigo, é obrigatória a emrega. por parte do 
fornecedor ao receptor de tecnologia, da docu
mentação complela, em especial do cócigo-fonte 
comen1ado, memorial descritivo, especificações 
funcionais internas, ciagramas, fluxogramas e o.r 
tros dados técnicos necessários à absorção da tec
nologia. 

Art 15. Esta lei entra em vigor iiádala de sua 
ptblicação. 

Art 16. F~ca revogada a Lei rfl7.646, de 18 de 
dezembro de 1987. 

Mensagem n° 275, de 8 de março de 1995. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art, 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 
Vossas Exc:el!ncias. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministto de Estado da 

Ci!ncia e Tecnologia. o texto do projeto de lei que _"Dispõe sobn: a proteçio da propriedade 
inteiectual' de programas de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências•. 

Bzasma. 8 de . ma%ÇO 

Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 34, DE 1994-MCT 

Excelcntlssimo Seuhor Prcsideme da República, 

A partir de 1990, atendendo a uma nova realidade económica mundial, a 
reserva de mercado para o setDr de Informática foi subsrituida de forma graciual 
por uma politica de inserçW ao men:ado internacional, tendo como novo 
modelo a c:ompetitiVidade. 

de 1995. 
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Este modelo foi coasolidado com a sançllo da Lei n• 8.248, de 23 de 
outublo de 1991, que cria ios1nnDea1os de estimulo ao dcscnvolWDcnlo deste 
seror oo Pais, em s.bstjt!riçlo aos .........m..os de proteç5o do mercado qne 
fimdalllentav.l a palllica ameriOl'JIICIIIc vigeare.· ao mesmo tempO em qne 

. c:xpi5c o mercado brasileiro de informálica à compctiçlo intcmá'l:ional. . 

mo obslante, o ÍlllpOtlante scpento de programas. de computador, 
fenamellla inc!ispencivd à ~ de qnalqucr 3lividadc cconõmica, 
CODIÍIIUB pautado por uma poliâca procecionisla. em limção de não se tes" 
logrado a apn:ciação do Projeto de Lei OIICIIIIÍIÚiadO pelo Poder Executivo, em 
1991, ao Cong=so Nacional, dispoodo sobre a propriedade intdectaal e 
comen:iaJizaç;J de programas de computador no País. Este Projel<l de Lei 
uamito.ua Câmala dos Deputados sob o mímcro 997/91. 

Em decorrência. o segmento "de ~ de compwador continua 
regido pela Lei n• 7 .646,. de 18 de dcz=lm! de 1987. visto que por exigência 
legal este deve ser objelo de lei especifica. A Lei 7.646187 é, sob c!M:rsos 
aspectos. . accnnlldamcnre 3113aÓ11ica em fimção do novo modelo de 
acsenvotvimeiÍto da politica brasileira de·lnfonnálica: 

Além disso. · em viS1a · do · tempo li3DSCOI"rido, mesmo o projCIO 

encaminh•do pelo~ Executivo. ;a.~ eacona:a #sido eiJ) visia do~ 
mQde!o, bem comei ·das leceaiCS evó~ 1135 cotiWIIções inlcmacionais 
disáplinadoras da propriedade intel=mat, em . espccial o ~ sobre 
AspeciOS dos Difei!os de Plapriedade lntelMmal relacionados ao Comércio 
(llUPS) da Rodada Uruguai do GATI e as n:c:emes discuss6es de mn possível . 
prgcocolo à Conwliçlo de Bema. no ámbito da Q,pni ;h Mlllldial de 
Propriedade lnteleclual (OMPl). 

Assim scado, a fim Cle banDooiz:lr a legislaçJo Sobre Pn>gramas de 
computador ao ocM. 'oontcxto lcpl do setor de Informática, julgo ~ 
sugerir a retirada do Projeto de Lei n• 997/91 do Conglcsso Nacional. 
CODCOIIIÍtalltC com a apn:sentação do anexo Projeto de LCi que submeto 
à·apRCiaçlo de Vossa Excelência, ja ~ ao IICM)o paradigma de 
desenvolvimento da' polilic:a brasileila dé illformática c às COilYCIIÇOes 
intemaciouais. 

Adicionalmente, tendo em vista que 1ls demais segmentos do setor de 
informálic:ajá eslio regidos pela nova poütica desde 1991, n:comc:ndo que o 
novo projeto mcaminbaclo pelo Poder Executivo llalllite em regime de 
uzgiacia, DOS tenDOS do :ati&<> 64 da Con~ Feder:ol 

.JÓSÉ ISRAEL VARCUS 
MiDisao da Ciâlcia e Tecaologia 

ANEXO À EXPOSIÇÃ9 DE MOTIVOS N' 034, 
DE_~ DE OUTUBRO DE 1994 

l. Súr/GI! dD prob/aM ,. dli strgaçlfp qu m:IaiNI ]lttl'lillhu:i= 

o art: 43 da Lei n• 7 .232, de 29 de OUIIIbro de 1984, estabc1cce que •matérias 
rcfcalleS a prognunas de comp!f3dar e docnmrmw;M técDica a."SC!Ciac!a 
("so~") (VEI"ADO) e aos din:ilos n:bliYOS à prMcidade, com din:itos da 
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pei'Sóll"ljdpdc:, JICII' sua alnhll"'ri', scr1o objeto de leis 1 sp 1 ·s-, a senm 
~- Caapaso Naf:!aad". A palllioa de iaúaWtica Cai allenda pela 

u:n•;.~s!r~~~=~~~'i;, ; •:•=:.: 
de Comia. sigaüicaliva o modelo de descnwiYimciiiD dale"' - III) Pá 
Porém, CSia alt!atizaçJio Dio wJcançno o loqiiiCIIIU de JlRIBIW de c• j I r!cr 

que, cm fimçlo da exjgincia lepl acima càcla, é rqido JICII' disposiliw lepl 
distiDID expresso ua Lei 7:646, de IS de d m de 1917. Em 1991, Ó Poder 
E::cccuiM> cn •i b"" ~ de Lei ., Coapesso qac, desde eniiD, nmi1a 
no I qis!J!...o sab O JIIÍIIICIO 997/91. Ouliossim, COI fi"'iii da ewiDilo do 
b >I+ .... ' da maléria DO I - I ii• ', COI cspccill DO qae laDF -
UJ-e biS de popfe'eAe i•• ' ;mel de prG»>W ele 1 1 .a; - J"ie+w 

no Acordo sobre Aspectos elos Direitos de Ptqa · 6Me lrtc' t 111 retr..Z,rM' .. , 
ao Comérc:io (T1UPS) da Rodada t1tupa do ~TI'. a poposta do Exei:uàw 
que """'Jmemte nmila DO Collpcsso NaciqW tAimoll-5c defasada 

2. Sc'vçila ~ ptll'lilllllda Clllllill46 .. .wi4lz ~ 
~ .· 

Vislo que desde 1991 o-de infouuálic:a é regido JICII' IICMI mntexto lcpl, 
a CX<'bJSio do . SCIIOCil!O de JIIO&IW de o j n ~'F do 11CM1 modelo de 
deseiMIMmelllo pra :macn>aismos na oplic:açto da polilic:a para o se!Or, 
lr3Zaldo prejuizus aos as=es com&mjccs que nele alui!IL Além disso, o Pais 
.assumiu compromissos de compatibilizar a lcgis!~ nacioaal face aos IICMlS 

acordos celebrados no âmbito da Rodada Uruguai do GATI'. , 

O Projeto de Lei a1Da1iza o tcxto que ora llamila no Congresso Nacicmal e o 
compatibiliza com as alterações illlroduzidas pelas Rferido,!,~ acordo:s: . 
3. Al/enulliwls e:dslelues ÀS IIU!IiüiiiS JI!Optistlls: 

Nilobá. 

Nilo bá. 

5. Rc4es tpU!}IlitJJI«m a ruzbu:ill: 

A polftic:a de desenw!Yimellto para o kjjWdJIU de prosi2III3S de eompulllllor 
deVeria ler sido amalizada desde 1991, CAIOC Íbii!WICIIIC à amaJizaçio da 
política de IDfonDjdca, CCifriidW na Lei ri' 8.24&191. 

6./ll!p«<ll SDiwe o meiD lllllbinJe: 

Nilo se aplica. 

7. SlaUse tiD ~do 6r,tJD jllrúlko: 

Na ~ do ProjctD de Lei os qucsiiGs do ÂJJII:X.O I do Dcc:relo ri' 468, de , 
6 de lllllrÇO de 1992, fcnm obsehados. O talO do Projeto Dio iiiDiDs= , 
dispositivos constituà mi• e mcsiC se de juriclicidadc, pelo que somos de · 
parecer pelo scn eacaminiPmemo i ÇRCiaç1o superior. 

Projeto original, enviado pelo Senhor Presidente da República. 

Janeiro de 1996 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

TirrJLOI 
1Jbt; fr%15 lltll•h a 

.Art. t41! Ptopaaa do = • • ,.,. ' • c:xpa • •• ao 11111 c:cajaatD; 
.... • ..... elo inslluçlles Clll linl!dp"D -- 011 codificada, CGIIIida ,;_ •. 
suporte tisico· de qualquer natmeza, de emprego necesrlrio em JÚquiDas 
autodlãticas de ttatamento da informação, dispositivos, instrumeo!OS ou 

equipamciiiOS periRricos, baseados CID técaica digital ou aMioga. par.a fu!-los 
fimciomr de modo c par.a 6IIS determinados . 

TfllútiD 
Dtl pntt.tçltl 11M Dlnillls tk AIIIDre ú Rqis1rt1 

Arl Z' o regime dC proteçio à-prapricdode intelcc:lual de progrmw de 
o • "•••• ,...,. é o <1DIIferido às obras literárias pela Lei n• .S.988, de 14 de 
dezembro de 1973, obsawdo o disposto IICSI&Lci. 

§ t• Nl<> se aplicam aos progrmw de cmnputador as disposiçlles 
ldalivas aos direilos moais, n:ssaMdo .o direito elo autor de reiWidicar, a 
qualquer tempO, a palaDidadc elo projjlama de comp!hdcr. 

§ Z' A proteçJo aos direitos de que 1ra1a esta Lei independe de registro. 
§ 3" .Os diRilos attibuidos por esta Lei fic:llll assegorlldos aos 

csnaae:iros clomiC?nadM DO exterior, desde que o pais de origem elo projjiama 
cax:cda aos bnsileiros c estzaD&Ciros domiciliados no Brasil, dileitGs 
cqllÍ'.r.ol- aos que coaccde aos clmnK•.liadM uaquele pais. 

1 4" Jndui.sc c~e~~= os clin:i1os :asscsmZos por esta Lei c pela Lei ~ 
S.981, de 14 de cl=lxo de 1973, aquele direito exdusiw de autoriZIIt ou 
proibir seu aluguel com=ial, Dlo SCDclo esse direito exaurivd pela veada 011 

- forma de traDSfcsâcia da cópia elo propama. . . 
§ ~ O disposlo DO p;rigAfo auraior aJO se aplica aos casos em que o · 

PfDBiW cm si alio seja cbjelo es•=ciaJ do aluguel 
Arl 3" Os procramas. de COIIIpllladol' podedo, a critério do titular, ser 

Jegislrados .110 lllslituto Nacioaal de Plupieclaclc Tndqsbjal ! INPJ. elo 
cadi••"jdede c:omuiiQIDIIS estabelecüt!s por esse Ó!Jio.· · 

f 1" O lillllar doi din:i!oa de Pl0811W8 de C>"'q 1wfnr snbmdcrt ao 
1NPJ. quaac1o do pedido do rqislro, os dados aC::acuses ao autar do P.081aau.. 
seja pessoa flsic:a oujuridica, bem como do lillllar, se -. !IS uecbos elo 
projjlam& c oa1n1s dados que coasidenr suficiemcs pca car:ICtcrizlr a criaçlo 
jn.l p n?nte e idmtjfjcw o proapama de mmptt;pdcy,. JeSSIIwDdo-so os 
dileitGs de II:Rciros o a aapoasobi1idade do Gcm:nlo. 

§ Z' As iob11 ;e!s tialicas que fimcl•m '""'o registro do de c:arátcr 
sigiloso, alio podaldo -~ sal1IO porordcmjudlc:ial ou a~ 
do próprio lillllar. • • . 

Arl 4" Salw estipo"'çço CID coalrZio, pcdeucerlo exa:lusivamcule ao 
cmpi'CIIdor. c'""" "'"" elo serviços ou "!!!idado scrldola de Wlculo 
ª' •••rt ":io.. os ctirátos.relat:ivos ao. p1J8iama de. o •e 1 ••ad«~ cleseaYoMdo. e 
elaborado cm.- a vigbcia de couttálo ou elo YiDculo es• M • • io, 
expi .._...;. dcsrinado i pesquisa c clescuwMmcuto. ou cm que a êWiade . 
do aupu:pdo, OWIIatodo de serviços ou scrvidoc seja ~ ou aiDda, que 
decona da própriaiilllireZa doi cucarp.COIICCmCIIIes a esses Wlculos. 

§ t• RcssaM<Ío ,guste CID c:outtário, a campmsaç;'o do· trabalbo ou 
scrviç:o prcstldo limilar-sc-á à~ ou ao salário COIIVCüCÍouaclo. 
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· § :ZO Fcrtcucalo, com ~ ao empregado. COIIIrataào de 
serviços ou ~doo- os diicitos """"""'""""' ap.;,g.awa de C>ililjl u der gomdo 
sem ldaçlo ao c:cotralO · de trabalho, prestação de serviços ou YÜICIIIo. • 
~. c sem nh)ização de recursos, iDfimuaç6cs tecnol6gic:as, sepdas 
illduslrWs C de negécios, maleiiais, jnsfalaçõcs OU ccji!ÍJ*"""'""" do 
cmprcs:od«, COUII- de serviços ·ou "'J!idade ger.adoQ do YÜICIIIo 
estallllirio. • . . 

§ ;3- ó mesmo ttalan!"ff coaferido no Sill!lll: deste artigo c110 SCil § 2" 
será aplisado nos ~ cm quo: o. J!NSiawa de cOmputador for dese4wMdo 
por holsi';t's, estagiáJjos e assemelhados _. 

Art. s• Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos 
direitos de programa de computador, inciusivc sua cxplornção ecoaômica, 
penenc:crfo à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contralÍial em· 
contrário. ·· 

Art. 6" Nlio constituem ofeusa aos direitos do titular do programa de 
computador: 

I - a rcprodW;lio, em um só exemplar, de cõpia legitimamente adquirida, 
desde quo: se destine à cópia de salvaguarda ou annazeuamcnto elctr6uico, 
hipó=c em quo: o exemplar original servirá de salvaguarda; 

II - a cilaçlio parcial, para 5DS didáticos, desde que identificados o tib!!ar 
dos direitos c o pwg1ama a quo: se refere; 

m - a ocorn:ncia de semelhança de programa a OUirO, pré-coástcDte, 
quando se der por força das caractcristic:a fimcioaais de sua aplicaçio, da 
obscr\lãDcia de preceitos legais, Iegll!amentaros, ou de IKXIDaS técnicas, ou de 
liDülaçio de forma altemativa para a sua cxpicsslio; 

IV - a imegraçJo de um programa. 11131!tenclo-se suas caraCt.risticas 
essenciais, a um sistema aplicativo ou operacicmal, tecnicamente indi.spellsávd 
às occessidadcs do usuário, desde quo: para o ·uso c>eclusivo de quem a 
promoveu. 

TiTuLQIU .-
Art. 7" À violaçllo de direitos de autcr de programa de computJcloc 

aplica-se o clisposlo DO Titulo ln, Capilulo l, da Parte Especial do Código 
Penal Brasileiro. 

Pa1:ápafo ÜlliCO. A IÇio peDal c as diligfncias pretimiDan:s de busca c 
apreeDSlio. DO caSo de violaçlfo de direito . de aillar de prosraDW de 
computJdor, sedo pc e:' ~ de vistoria. podendo o juiz ordenar a apreenslo 
elaS cópias pmduzidas ou c:omcn:ializada com viol.açlo de direito de 3!!1or, 
suas wr.Kics c~ an poder do ia1ia1cr ou de quem as CSieja czponclo, 
JJ!2!!Iendo an depósito, RpcOduzindo ou c:omcn:iaiizaDd. · 

. · Art. 8" Indepeudememo:ute da açlio penal, o prejudicado poderi ÍIIICidl!r 

aç1o para pcoibir ao iD&3IOr a prática do ato incriminado, com a <:Cmiaaç;lo-dc 
pena po U!!iá• jo para O CISO de llliiiSgleSSlio do preceito. 

§ 1" A IÇio .de obste~ de pcática de ato poclc:rá ser CU1JliJ!ada com a 
de~ c daDOs pelos prejuizos dcccnc!les da infiaçio. 

§ :ZO Inc!ependcn- de açlo cautelar preparatória, O juiz poderá 
conceder medida liminar proibindo ao iilfi3l<ir a prática do ato incriminado, nos 
!elmOs destc artigo. 

Janeiro de 1996 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

§ 3" Nos prpccdimentos cfwis. as medidas cautelares de busca e 
iijlic:easlo obscrvarlo o ctisposto no parágrafo ÜllicO do artigo anterior. 

§ 4" A~ civil, poposta cam bise em violaçlo dos direitos ret.liws i 
pupiicfll!de jnt ' hml saiR progta:t:LIS ~ o••q '' ri. !I'~ COIIelt cm sesrcdo de 
jasJjça. . . 

f S" Selá H!Jo D"'boljzedo poc perdas e danos aquele qne requaa e 
pcmuwr as medidas pm!illas aes1e e no arliao anteriar, agiDdo de mi-l! ou 
poc cspirilo de emuhçln, capric:bo ou cm> JP"Il' iro, nos tcnnos dos arts 16, 17 
·e 11 do Código de Pra: c Civil. · 

Art. 9" o. .............. de liccDça de diRilo& lle - . tiziç&i 
icli:tudLa a pmpw de c 1 • • de ariarm emmaclewrlo fixar,~ 
- lribuiDs e ....,...,_ c:xilfyeis, a i 11 bolidade pelos rupecti
papm •••eestabeh louw~dotilularclosclircimsdoprog~
cle i 1 -tcy,JtllidcatD Clll cJomjc:.ljedp DO ~~ 

f 1" Saio lllllas as dtmuhs ..,e: 

a) Jimilcm a proclaçlo, a clistribaiçlo ou a c:omen:ializ:lç; 

b) cximma 9JilqDel' doa c:udratiiités ela i, si·~ijfwlidaae"jxlr "C\ ' I .. , 

aç11ea de uccüoia. c1ecoua~~a:s de W:ios, cll:fdlos ou "Yiolaçlo de .dift:ilos de 
llllàr. 

f ró~=·, • do_," •mre w1« em moeda~ em. 
p pm "'" da raawaçlo de que re lral:l, COIIICMIIá em sen poder. pelo· 
pram de 5 (ciaco) -,1Dclos os llcl :um hw 110 ' ios i CWijJIUiiiÇio da 
Jireiderle dll1 c e dasua,•••6•_ 'decleao ·~deste migo .. 

Art. 10. Já -de liawdia&::ia de I&CiiOiosia de pÓpw de 
... ,,, • k, o TestiWo N .. ..t da PJopicdadc Iudl&:azial &ri o reais1ro doi. 
rc:spec:li1a _....,pila que pucbanáâlas emrdaçlo atercciniL 

Paip>áb 6aicu. Paa o rc:l=os de que - em: artiso, ~ obripl{lria a 
ea11ep, poc J*le dn 6 I« 80 secepliX' de t=lologia, da da mno i I çtn 

rplc:à. em especial do c6cliso-foale eoa>"'''a"o. liiOIIIIIrial clescriliYo, 
CSf1 = i& 'iiecs fi•vã••i• e.......,., cliqramas. fluxosramas e oa1ros dados 
tíaJiucs n r ios i obicaç:lo da tecnolosia. 

Art. 11. Esta Lei en11a an vigor na cla!a de sua pub!icaçao. 

Art. 12. F"oca~ a Lei n" 7.646, de 18 de dezembro de 1987. 
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LEl .N• 5.811 ·- H lt DI:. 
DI:UII .. O bK li73 

Reglllla. os cfiJ"earos uutorats r ela. oa ... 
r:nu pJ"Ou.at:ru:za.s. 

o Ptcs1denLe cb RcpU:bllca ~ 

Faço u.bcr qu~ u cuncresso Nac~ 
nal dt:creta c r:u ..:nK'JUOO & 2plll
&c lel: 

,TlCuiO' 1 

Dispos~ues Prell:nunares 

Art. 111 Esta. Le1 rr:a:u&a a:o dttt:Uos 
autoral$. eq&endendo·$e' !oOb esta. de-
nomm:ac:ao os dlte1tos ae autor e da
rcu,c~ que lbc:o s:ao coriexas. 

i 19 Os t."Slr&ftll:cirols dom&Ctlmdas 
nu excenor atQ7.arao da protot.~;,u ~ 

acordos. CODYt·nçot~ c:" trar.aaus ra.hu
t'õlCSO.. pelo Uru:W. 

I 2" Os a.pa.Lndas eQUip;.&ram·M-. 
p;a.ra as clt"tta,; dr:.lol Ll:-1, ;a,~.., naczu· 
n.:us do ~ 11"'111 que t.entwm doDU· 
c:tho. 

Art.. 2" O. dtn:ito& autorais repu
t:t.m-$e. p;arn o:. eleitos ~ls. bens 
CllUYCIS. 

Art. 3" lnlM'Pfet.onn~ rc:.una~ ...... 
mente os MX6t.K5 Jur1dtcoc :;obre 4J
reJta.s autorais. 

.&re:. •• Para .. dd.IO$ desta lel. 
axwldera--: 

I - publleeclo - a aomuDleaÇ&O 
da obra - pübllco, por' Qual• quer tomaa ou pn ,.,. 

n-~ouemiiiM- .. 
dlfullo. IIOZ' melo ele OftC1Ia 
nd~tncu. da ..... ou • 
mna e lD:aap1la; 

m - lfll'&n.mu:uio - .. . eml&&&O. 
a~mul~ ou PQIIIenOI'. da 

_ u-"'""''""' ele uma emsaccle :acbGdlfulo par OQtr.&; 
IV - reprocllaÇAO - a COpia Ge Otlra 

bLerarta. ctenUftca ou. arUStlca 
bem CIDIDO ele fQDGCram&; 

V - CIODt.rafa.c:IO - & ftiN!od JGI1 
Dio aut«tz&d&; · 

Vl - obra: 
&J m. CI01I:tiiShÇio - quando e pro:. 

clu&lda em comum, por dolS oa 111a1a 
auCotes; 

rn an6JUma - qU&Ddo nAo .u tDcU· 
ea o DOme' :lo au.&« ... por .saa deten:Dl
.Dao;l.o. ou P2l Mr de:m=hec•clo; 

C') P~eUd6JIIJD& - Qlii.Ddo o aucor 
_. ocuU.a :IOb DaCDe supa&o qae lbe 
""' ~owca & td-: · 

eh ~IC& - a que do baJ& alGo 
~)elO de PVN'"Cio: 

CJ pOI&Uma - & que U puDI.iQ.ft 
apo& a mane do &U1i01'; f)a--a-_..., 
;oa; 

., dutnda - a qa, CICXIIIlCUJ.DOo 

~--... <1&-p
- de C>lln ..-.: 

VII - fMOIM=' - r.. f1zael,o. a.
Cluslvamente 101101'&, em a
pone mat.as&l: 
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VIU - vadeOfonotrama. - a ftupo 
de t~m e IOID em aupor-
11! maler1al; 

cc---ecsaa - a pessoa halca ou 
Jurldlca que aoqwre o ca.r-s ... 
10 esclu.IYO de iUSW Jucto 
.ma da obra; 

X - proesutor: 
., IODOI'~k:O ou Yideoloaoer&fleo 

- a JXUOI. fbk:& ou Jurtcllc:a .... 
pesa pnmelfa. vez. proau o I'OQOII'&
maouo~; 

b) ctnema&ocft.fk:O - a peuaa ft
IPe&. ou JuriCl&ca que &UUrDit a IDICI&• 
uva, a COOf'Cierl&C:Io e- & resp="Pm
lldade da feUura 4& abla ele pro.JCÇ60 
em Ida; -

~XI-- empresa de radiodtrusio -
a empresa de radJO ou a. 
kle'Vtsáo. oa meao &DIGIO. 
que craosauee-. com a atlbS&
cAo ou aao, e1a no. ~
mu ao púDUco: 

XD - a.rt.ista - o uor. Jocutor. 
narrador, "'«'"M'Ciar. caa.UX'. 
bailarino. mUIUCIO, OU. • OGQO 
qu&IQuer Jattrprele. ou ePoo 
cutune de obra u~ ar
UsUca OQ; deatmc:a .. 

.vt.. ~ Nto caem no cloaWUo aa 
uzuao. cso &C&do. do Dtltri.ILO P'oCllral 
ou doi. IIUD1dpD, u oDrU SliQPlel:
men&e por eles sutweac:xmactaa .. 

Partcrafo imJco.. PeneDcem. a 
Dn.li.O, aos &acaoc.. ao DiiUtr.o Fe
deral CN ... Munldp&ca, • man .... 
crn .. de seus UQULYOI. blblloCIIcu oo 
reparUc:68. 

rtnno D 
Dcualmu-

e.rtrur.ol 

Da OOI"aa :m:Cdeetuu fi"'kgu~Ma 

Arr.. • Sio ~ un '~c"••• u 
~clo-O>,deljll&lquer_. 
do cxlc'flodla.d.l&. cata 001110: 

I-.. u....., bn>clwru, -
carta•IDIIIíltu • ~ -=r&... ; 

JI - ... coafereac:tu. •• :e • 
aerm6a e OUIIU OllrU d& 
IDliiiDI. aataraa; . 

m - u obrai dramat4ca • cara• 
za&t.ICDo-muaicaJI; 

IY - u obra& CIOri!OCI'Utcu. • ~ ... --. .... -cemca se lb:e por 81C11&D oa 
por ou.c.ra qU&Iq\lltr fana&; 

v- u aoaa~ muuc:a-. l4t* 
Dbam.. ou. Ido, lleCra. 

VI. - u ODrU . cmematoerartcu 1 
u prodUIICIU 110< q
---OOCI&CIM• 
maiacr&fla; 

vn - u obfU. tocacru&cu • u 

produJiclu - ·-- -..... _-- ... CI&-· 
tla,-q ... --de leU objeCo • peta& eoDdl--""--·Mf coallden.da Cf1&Çio u-
tlsUca; 
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.Ytii - as obtal de deRnM, plnC&l• 
ra, cm•ura. eccllltura.. • ll• 
tccrafl&; 

IX - as iJusua~ cartu ~ 
flcaa e outras ®ru da mes
ma natureza; 

x - O& pro)etOs. ~ e ooru 
plUUcu cooecme"loeS a ~ 
Cf&(la. topocra[l&, eoccnna
rta. arqunewra. eenosraua • 
cltncta; 

XI - u obru de arte &piladA. 
Cksdc que seu va&or atlb\.lco 
poaa d~SSDCiat-se ao cara&er 
1ndt&St.flaJ ao ob,IC'LO a q~ 
esuvezoc-m soe~: 

xn - as ad&pLaçbrS. ttaau~ • 
ouli'as tr&ASformaçOQ ao 
obru ortcmtr.U.. desac Que, 
previameote autorizaCIU • 
e nio lbea causando dano. se 
a.pre:senLarem como crlaçio 
lftteiecl.ual DOY&. . -. 

Ar&. ,. Protetem ... .ae como ouras 
Jntdectuasa lnâepenclenta,. &em pre:-o 
JW» dca dlreuca do& aucons cu 
pana que u coa&Utuem.. u eoJe.. 
t&aea ou u campllac6es. como sele
CU. ICIOIDpbd&ol. ana:otoctu.. eftdeto-
'PtCIIU. dlCioaal'ao&. JOrD&I&. reYI5CU. 
eolel.i.Deal de ~ lcp.b, de deqla• 
~ e doclSàcs ou de sarec:ete~. MI· 
msntsuaLivoa,. PAZlameise&.ns ou Judl• 
ClaG. desde que. peJol. cru.erloa de 
~~eleçbo e orp.nlmÇ6o, oona;.U&uam c:n
&çao lAICI~. 

Parqtafo UnLco. Cada autor 
cocsena. oeste c:.uo. o ..u Clirelto ..,. 
bre a &ua produç&o. e puden repro
duzlolaem--. 

Art. I' E' Ut.ular ~ dtreit.a& â 
.-u&ar', quem ad.l.pL&. tra.duz,. arranja 
ou anauatra obr& calda no 'CSomlruo 
pubüco; ~Yia nio pode. quem a&1Dl 
:qe.. ocx»r·• • outra adapl.açio. ar· 
ranjO. orquestnç~o ou li'ad~, UI· 
vo • for copia da sua~ 

. Art. SI" A cOPia de obra a. .,.. 
plbuca ret&a. peto proptto aulor t a,a. 
MSU~rada a mama prolieçlo llk que 
aoza o ortam&t. 

Arl.. lD. A ~ t. obra lnEe
lcc&u&l abr&n.re o seu ucu.so. ae or111• 
11&1 e taccmtrmcüftl com o de otar&. 
do mamo aenero. dlonzll:&a& &Ditft!Oi
IDI!llc por ouc:o au.lõor ... 

Parqtalo olDloa. o Utwa de pu· 
bJicaç6es periOdical. tnclUSift )01IIall. 
6 proteplo at~ um ano •I* & ~ .. 

da de seu QJUD:J ntameso. alYO se 
rora.m anuaJs, CUO CID QUe a18~ 
ao .- eleYara. a doa &DOlo. 

Are.. tt.. Aa dllpc~~>l;6es desta 1ft 
n1o • apltcam a. teztos de trata• 
de:. OU CDII'I'cnçOel.. Wla. CSecrei4M, r... 
plameftlal. decllbea Judsc~&~a • 111'
mall acaa ofSclall. 

......,.., .. 
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'Ple\o ou abreYaado ·~ por auas snt
ctats, de }lSoC'Ll~O:rrtmo o~ de quatquet' 
&inal connndOnal. 

Art. 13. COnsk!er&-se autor da 
ODI'a. lntelc!cW&I. nio bavenciO prowa 
em contdrio. aquete q:,ae. por uma 
das modalldada der ldenUflcat;lo re... 
terklu no atUCO an~enor. u.er, em 

CIOllfGnDtdade C'ODl O UIO, Indicada OU 
aDIZftCl&d& ... QU&lld&de 11& .lU& UCI-1-. 
~O tDIICo. Na f&Jta de UI· 

dlcaçl.o OU &DUDCIO, pr~ Ü"' 
1or da ér& lDtelectuat. aquele que a 
Uver uaJb:ado ~bucamesue. 

A.rt. 14. A auto: I& da oDr'a em co
laboraçAa 4= atribuiu ~ucJe ou ~--
les colaboradores cm cujo aomo. pseu

d6ntmo ou a1.rl&l oonvcncJoDal for u.Lt
llud&. 

Paraaraft) vnaco. !u.o se ccmsidera 
col&tiOtaelor qotm almplt!SIDC'nle agst• 
lkMl o autor u produçao Cl& obra. m• 
&eJect.uat. revendo-a, a'uaJ~ando--a. 
bem como lu.c:alaunao ou dtrt&tnao .. 
:wa. ec1~ ou sua apraeacaç&o pelO 
~uo. c1nema. toeucrar~a ou ra4100t
tu.ão :SOOJ\W:& OU &UdSCWJSU&l. 

Art. 15. Quando se tratar de obra 
rea.llZ&CSa por d1len:na.es peSiiO&S. mu 
ot'J:&fttZIId& por empresa. a~nculal' ou 
colcttn. t: em u.u nome uul&Zada.. a 
f!St& caber& sua auliurJ&. 

Art. ·JI. Slo co-•utOTrS csa. uora 
clncmõt.lOKtl.(lell O lkUIDf do a:õ5UD.&o 
ou. aqu.mento llterano. musu:al 0t1 • 
llte:o-musical, a diretor e o produ-

"'' Pa.ri&ta.fo tantco. coa.-~ 
co-autores de desenhas anima.del& oa 
que c.rt.am os de:ieo~ utataza<kd Da 
ol:r.t ctnem&tolrl.flca. 

Art. tT. Pata. secunnça de aev.l 
dtteUOI, o autor d& Ollr& blte'ec'n'' 
poder& rai5U&•la. oocronu tu& ..... 
t.ur~ Da BrbUoLec& N&CkHI&l.. aa ..._ 
Cl)l& de MGstca. Da Kaao&a de Bel&l 
Anes da tJIIIY-dado - do 
lUo de J&Mli'O, DO lDaa~to Nado-. 
ftal do Canema. ou ..ao Cr ,, .... 
deral .S. ~. AIQU.lldU:a • 
Apozaomll.. 

1 1.• Se a obra for de zaatwa& 
.qúe ccmporfli rectmo em maJ5 de 
um ae:u.. 6rPGL aevera. .r ~ 
da naquele com q• U'tCl' maiOr ah
ZIIdade. 

I~ 0Pocle<-U"'·
Deue10. pode:ã. a qualquer WDtpo. 
reof'l&bl:r.ar • aerYJÇOI de ~. 
confetllldo a outtoa Oqt.oa u &U'lDUJ .. 
ç6n a que- • retere _.. aftliD· 

I P Nio .e I:DQudrando a otn 
au cUd&de& 11 s eAes ~~e~~.e ana
ao. o feli,ICZO ~ -=r MIO Da 
CGmelbo NaeloiW. drt DIHHo & rto
r&l. 

Art.. 11. Às dli'lldal: que se lenn.• 
'&rem q\ZAncSo do rectstzio ~rio sub
meudu. pelo OrJ'o que o esta pro
CMU.ndo. a deeiâo do Conselbo N•
cklaal de D1rello AulM&l. 

Art.. 11 .. O rec1&tzo da. obra lnt.e
lectual e seu rcspecttwo ~ ae-
~ ,rra1.DICC.. 
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, Att.. 20. Salvo pi'O't'& em c:onttano,. 
ot! au~ aquele em CUJo DOme fot ,... 
Pitada a· obra IDceledu&l. ou aorw
te do pedido de u ''""'"&o pua 
• obra de en&enh&rt& ou uquU,eCura. 

Tl'nnoO ... 

- II#Clfoa "" --· ~jlr-
AZ't. 21. O a.ucor e Utulat de di .. 

nUo& mara&a e pa&ramontaa IODft a 
obra ln.&ellc&ul q~~a produziu. 

Ari. b. Nlo - ....,_ dizei ... 
~ o utular' c:uJ& o&~n fo1 reu

- racla de drcW&çAo eaa Wlnudc de tea ... 
'&eaca JudlelM h:GCUUteJ. 
~ CIDko. Pol:led. Ml'-N

S&DSO.. o au.&or relwtJMhcar 01 laci'CI&. 
ewentualmente au1etl4o& com a ezpao.. 
~ de soa ama. eocauazu.o a mes-
mtl!. cstewe an drcul&;iO. 

Art. 23 Salwo coawençlo em OOD.tft .. 
no. • CIO"'&Utora da obra ba&e&ed;:.aal 
exe1'Cl"l'lo, de COIDIQII. acordO, eeua d1.. ....... 

PariCrafO 6Dico. Em C:UO de dl• 
Yeqfada, decld1rá O Coaaelbo Na• 
dODal de Dtretto Aatoral. a requerl
mea.co de qualQuer clelea. 

A>t. :K. ~ •• contrlbalolo de -
oo.au&or pert,eDcer a ataero diwerao. 

qualquer ddol ~-la-· n*"""te dMde que Alo b&Ja ~ 
JW. puâ a nt"'nçlo ec==n da 
obra--

Cll'lftl.oll 

Das - ...-. "" .. cor 
ArL 25. Slo d!re!taa moral& do au• ...,, ' 

l - o de reJYIDdlcar, a qualquer 
--·~,....,., 

II - o ele ter seu DOme, IIRUd6DJ
mu OU IID&l CODYeDClaoal IDilJcado 011 
anUDCI&do. COIDO 1eudo o eso autor. aa. 
vtntn;te de ma ollra; 

m-ode 
tV'- o de asecurat-lbe .. tategn .. 

da*, opnn:tn:.e a quaiiQ:Jer mocW1-
c:oç6a. ""' ~ pmac& de - que. de 
qualquer lona&, - p:eJ-·Ia. 

aa. ·~·lo. como autor. em aa ftPil• ....... -.., 
v - o de morlft"cf la. anua ou de

pala de n""nd:a: 
Vl - o de -. ... de dn:ulaçto. 

ou * lbe suaperder qualquc forma 
do ullllloolo ~ ~ 

IPPar-'<do-.vammi
Rm•M & RUa bel"deefttll - dlrelm& a 
que .e ffoferelll • 1DdiOs l a IV dea-

·"'-· 1 P compete ao 'EStado, que a eut-
~ &::raYls do CCiaselbo Na.ctoc&l de 
Direito A.utor&l. a defesa da lDteCri
dade e .. uulnidade da obra ca1cla em 
-público. 

I 3' Noa CUOI dm lDdSCII V e VI 
Clecte atUIO. rual.YaGhte: U Jnclenl
ZIIft6el • :m:etroa. quaDdo couberem.. 

ArC. 21. cabe esclualvamente ao C11• 
ret.or o exerddo dns dlreltoa morau. 
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....... • obr& clMID&topáflca: -- ... 

de a6 poderá 1Depedtr a u.U~ da. 
peliCUia. apOs ~ça judicial pas.. 
..... ""'Julpdc. 
~ 21. 8e O doDo da COD$truçlo0 

6ecu&ada aq:Wldo ~JC&o &tQu1&efb.. 
moo por ele aproftdo. nela ln&rodu· 
m &JJeraç6el. durant.e aua. ezecw;Ao 
OU ap6l & CJOIM"hnfo. am; 0 consen.U.. 
meato do .....,. do p:oJeto. pocSeri> 
- repudiar & paterilldade da COft• 

cepeio da obra --· Dio ..... do liCito ao praprt<06rl0. a parUr de 
entlo e em prOYeS.to própriO, ü·la 
COIDO cnrmb'de pelo ~= elo proJe
to~. 

Art. 21. 011 direitas morais do au
tor do lca.Ueni.vel& e Jrreoundáve!a. 

COPtnn.om 

Dos cfh'dl4.t pa:trliJIOfttGJ.I do autor e 
dtt .szcc ctara.;do 

ArL 21. cabe ao .au&or o "'U'elt.o "-' 
UUlb:ar,. 1ru1r e cUçot de obra Jlto
l'Uia. artl:l&lc& ou CleDIUJca. -como o de autorlzai' lU& n11vnçto oa. 

f:nal;io p« terce1cos. DO taclo otl em. 
parte. 

Art. 30. Depende ckr automaç~o ciO 
autor de otn li'tel'USa, artiiUca cn& 
denwtca. qualquer form& dlr aua lltl----= .. 

I - & edl;lo; ! 
Il - • lradu;fw> - :.--· m - a adaPta~ ou tDclusio em 

-OIIp<llcllla
flea; 

IV - a COIIl1IDlcaçlo 11o0 pollllleo. til· 
Ida ov. • IDCilrd&. por q;a~Quer form& 
OUi prociiiiO. COIDO: 

C') a:IJfti:D de aUof&I&Dtel. ele ~ 
Jd'o:da com no ou sem ele. ou de 
_.-.lbao-: 

cU Yld:eolcmopaf.la. 

l'adlnfo-.se- ,_ ,.,.. .-.-la. - .. ..,...., púlllica. 
por qualquer meto. IÕ .5e ~ fa .. 
zu com & perm1sdo préYia. pan. cada 

- do - .... cllr<l ... -Dlal&deiWI«-



758 

1 3' C&d& colabor-ador pode, entn
tanto. lndtvtdualmer:•te. aem aqutn
cenct& r:lOs cutro&. registrar a obra e 
defender c. prbprtal. dlre1~ conu• 
ten:etros. 
Art. 32. NJ.acutm pxle rep!'Odu:z!r 

Ollra. que nlo pertença ao domiNo 
pU:.bUco, a pretexto de anott-1&. co
menta 1:1. <ltl mclbot•·la • .sem ..,ermts .. 
~do autor. 

-· únloo. -- port!m. .,.;. bUcar -2, em .eparado. Os çoanl!!irta-
riOicu~. 

Art. 3:!. As cart.u ml.s.slvas Dlo po
dem ser publicana& ~m permi:õ.\ÃO do·· 
autor, mu ~m ser !untadas como 

· cloc".unenta. em autc. allcL,ts. 
ArL :H. Q:mndo o aukllr. em vir

tude de reYlsio, Uveor dado • oora. 
verslo definltJva. n.lo poc!erio seus 
sucessGl'Q rep.roc1UZ1r ver:s6es anuo-· 
nora. 

Art. 35. AI dlver3oa5 formas de ull• 
lkZ&Çi.o dP oiua lntelc.-ctual do Jnde
pendeata...,. ... 

ArL 31. 'se a obra lntelect.ua.l ror 
prodUZida em cumpnmmco a. dever 
fUDC1onal OU & CIODlr'ato de uaba1bo 
ou de prestaçio de a-ntçoc. GS d1rel• 
t.us do a~. uJwo cunvençtso em con· 
trárlo, pe:rtl!ocerAo • ambu .... par .. 
t.ea. conforme ror ~led.IIO pelO 
Conselho Nactonal Clc!o Dlret.to do AU· 
to<. 

I t• O a1:tor teri. dlretto de reunir 
em llYrO, ou em $UU obru oomple· 
tu. a obl'a eDCOmendada. ap6s um 
IIDOd&prtmelr&~. 

I 2' O autor recobZWá c. dlre1taa 
pMrUDOma&.l .atare a cbra ~ 
dada.. .. tSI& D6o 1« pub!'" 1 dat
ll'O de um uo ap6& a ea.t:rep 40& 
~ NCiebtdal. -. reaalvu IPCX' 
4Uftll a eDOD~-

Azt.. S7, Salvo ooaYeD;io em C~DDoo
t.rano. DO OOAtl&&D de produ;io. Ql. 
dUd&CII patr1.man1.ail .eobre obra d
n•me· lritka ~ ao JeU PI'O
du&Gr. 

Art. 31. A aquislçlo do o~ de 
w:aa obra. oa de exemplar de -u ans. 
VumeDI.o ou ftk:ulO lllalatal de aeül-

-· - -- ... adqulreniO qualquer da& direi.._ paOr!moDI&II ao ... -. 
Art. 31. O aut.ar .. ~- aBenar cbra 

de IU'Ie cu. mantller114. RDdo or1&tDaJ.t. 
ou 41HlU:W ~ 30bre obra lD• 
telertu.&1. tem dlreUo lmtau.ac~vel e 
U'l&llmt...e:l & p&rUc.lpu - l:ll&Jao.....U. 
4ue a els: &d.vterem. em. taeadido do 
ftDdedor, Qua:do DOYUDeDit.a alleD&
dol. 

ti•Eiup&rtlcl~-cle
por cenco .aobrt o au.menco 4e preco 
obUdo r~~~ cada aJJezaiiÇ:to. em face caa 
U:aedla&&men~ ancertor. 

I ~ Nio oe aplica o -to ..... 
art110 quaado o aumeo.~ do preoo re. 
-·-d&~d& 

IDOII!Ida.. ou qi&&Ddo o preço a'eençrdo 
lot mfertor a cJnco .aa o waJor do -----110 Pab. Art. 40. o. dtreltaa ~ dO 
au.tor, e~ 01 teDdlmenua ze. 
All.lzl.tea de aua ezpJoraçio, Dlo u 
comUDk::&m. &&Jwo se o cont.mno di&. 
pu.er o pacto ant.enu.p::lal. 
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Art. 41. ___ em se tratancSo de obra 
an6nlma ou pseud6n.tma. csberj. a 
que-m pubJseiwla o exercido dOl dl.rel· 
to. patnmor.lal.s do au&.or. 

.Pa.rqralo úruoo. Sct.. portm. o autor 
ae- der a coobeccz". assumir& ele o 
es.erdcio deuca clJJ'eUo5. reualwadol
pcc-tm. 011 adqulrtckl& por loe~ll'OI. 

Art. G. Os dlreJtac p&trimofti.&is a, 
au.lOr perduram -par t.oda .sua Yl;ta.• 

I 1• O. ru~ ca paJs. ou o cónJa= 
IOUrio wttal1ciamente dei dln~II&S 
paLrimonlall do autor que .e lhes ln· 
rem uansm1Uda& por sucessio 'DO~ 
eau:;.a. 

1 2' os demals su.:essorcs do au.ttJC' 
lr(la:io doa diJeltal p&tdmonlAb (0 •J~ 
esee lha ~nsmiur peJo perlodo de 
.aes.smta ànm. • CQQtaZ' de 1• ;:lt ,.. 
netro do· aao .nbRqGente 110 4e :sev 
f&l.eclmelliO. 

I S9 Aplic:a-ae ia obn& p6aQ:;Imsl o 
pruo de plOCeCAo a QUI aludem ua 
~ce p:ececle.D.Ia. 

Arfo. 43. Quando a obra lnU'Jeetua&. 
re&llt.ada em oolabgz ;to for mdiva· 
llvel, o prazo de proteçlo ~ DC& 
11 1• e 2" do arcl&Q aut.edor cont.at· 
R-ã da morte do .Uttmo doi eolsbow
nclorf!a Xlb:re'Yl'Y'eD.tea. 

hd&rafo Urdeo. .&craaer....e-6o .. 
c1aa sobrnlventea os dUeta de .A.U~ 
do colaborador que falecer sem weea. ....... 

Art. 44. Seri de sesaenta ams o 
prazo de protoeç:lo aa5 direJU. Q~&tn· 
moniaJs .sobre obru aaOrtlma ou. 
peegd6nlmu. coaltado de 1• di la.nelro 
do uo lmedlat.ameD&e paderior 110 aa. 
primeira pnN'ncAo. 

Páracrato ímieo. Se. pcrim. o a<J
ror. &Diitl do ~ deut pruo. .. 
der a coa.becft, ·~o dts
PQ&f,O ao ut. t2 • seu& parqratoL 

-· n. Para ... ete!b - lei. considetam-ee S"' zea do a.ut« 
au~ llerdelz'w ati o se&Undo lf&u. s 
atnh& reta ou colateraL bem como o 
cOftjqe,. (I& lepeâ.:ioa • cesatoD&rte&. 

Are.. a. Al&D du obru em re~ .. --.mo o ,.... do -aoa dSreiU. pa.CrtmoDiaJI. pereenc:.am 
ao domfnjo público: 

I - u de auktfta fakddal .:aue 1111> 
tenham detzado cuce&IOftll; 

II - .u de autor descoohec:ad.~ 
U&NmJ.Udu pell. tta.dlçlo oral: 

m - as publlcad&s cm palSel qua
tlio parUdpem de t.rat&dOI a ~ue te .. 
nha aderido o Bru.il. e que nio COD
fir'aq~ &O!S autorea de obru &qUI pu!)!,. 
ca.c:lu o mesmo tratamento que 4-s
pensam &01 auiOrea sob aua. JurWG.t
<foo. 
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CAPt=.o IY ... 
Dtu · Umi:ta#~ a:os t:Urdt.oi tfO aut:'lT 

• Art. 48. N:l.o constltut ofensa. <~05 
direitas do au.cor: 
1-A-uçlo: 
a:) de tzec:hc. de obras Ji p:.Jblic:a

dal. ou.. &lr]da qur ln~ de peque
nas compõ&lç6es alheuas no con\eJ;:to 
de obra mtJor, desde que est.& &Qre
:5en&e- ca:atcr ck:nUflco. dJdi.Uco ou: 
reiiCIG5c. e baja a lndl.-:açio da ud
&em e do nome do IIW&or; 

IJ) na lmpmnsa dlúta ou pe:rt6-
4lca. de notic1a ou de arUa:o informa
uvo. sem c:arátet- Ut.emr!O. pubUcad~ 
em dl&rlas ou. periódico&. com & mt"ta
çio do nome do autor, se a.ssin~ 
e da publlcaçlo ~ oruSe tol"&l%1 tr&ll.ll.
crtcoa: 

C) em dliftos ou pertód!c:as. de ct~· 
cur.was proauncla.dO& cm :eun16es pU.w 
bUeu ele qualquer aatureza; 

cO no corpo de wn e&erlto. de obra.'t 
de arte. que st.t\'am,. como a.ceS.ort>. 
para ezPlJcar o texto. mcnclona.c:Lx o 
.nome do at.ator e • foate de que pro
wleram; 

e) de obraa de arte cxtstent.s em 
Ioeraclowo& pUbliaa; 

/J de :ret:&tal. ou de- ou.tr& forma de 
representaç~o 11& cflPe. fcit.oa 'JOb 
eneome.a.da. quando realizada pc:O 
pmprtetârio do objeto en~ct...ao. 
nlo havendo a opoQçio da pessoa ne
les represea.tada ou de seus ber.lellW. 

n - A reprochiC'Io. em u.m s6 exem
plar, de qualquer qbra. contaD:Jo que 
nio se destine à utlUzaçio com 1D
\Wto de luczo: 

ID - A c:lta;Ao. cm Uvt01. lotnWS 
ou revtst.u. de passacena de qU&Iquf"r 
obra. para f1nl de es\udo. crU1~ ou .,.._: 

IV - O apanhAdo de Uç6ea ~ ~
ube!ec:tmenklll: de enslrlo por .,qu.etea 
a quem dar R cUrtaem. veda~ po.. 
~m. sua puwcaçlo. tntqr&l ou pu .. 
cl&L aem "utorlzaçlo expre15a ~ 
quem aa m!nl&trou; 

V - A execuçlo de fonosramas e 
utnsmisslJcs de t*diO ou tefcvl.:õio fln 
.:st&belectmeniiOs comerclals. para de-

- .. clleolel&: 
VI - A repre:senta.çio teatral -! a 

eucuçlo mi&Sic&l. quando reabza.d:s& 
DO rec:e:so famUiar' oa para. fina ex.-
clastnmer:ce dlclit!ccl. nos locais ·~~ 
ens1no. aio baftDdcJ. em qualq•~ 
c&SO. tntulto de lucro: 

VIl - -A u~IUÇ'ão de ®ru inte
kctuala quando ancttspenst.vels a. 
PIOY& Judle1itt& oq .mnsntsLra.l.l.n. 

An. 51. ,t:: UciLa a reprod.uçio d.t 
toto!P'afl& em obras eten:Uth:as ou. dl· 
d&Uc:u., com ~· lncl.lcação do nome do 
autor. e medl&nte o pacamento • ~u. 
de retnbWçio eqUitativa. a aer nua ... 
pelo Cor&~elho Naclor:al de Dt:elr.o 
Autoral. 
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De c:a&&to c1o1: cUrdlot 4o caror 

Art.. 52~ O. dlrd&c. dct autor ~ 
dem lft. total ou pardalmell;&e. ce:&•
dQa & ~ por de CMl por "~CU» 
su~res. a U&ulo watw:rul ou "'11 ... 
EWar. r •,....nu oca par me10 Ck: 
repre:sentance oam podetQ ·apect , ... 

Parqraeo Íllll9). se a uansmlaio 
for total. nela ãê coinpreenclem ~ 
oa dlreltm do autor. w-.- de na .. 
wrera pcr.10A&Uulm&.. CIOIDO o de ta
tzocluZir modlficaC6es Da obra. • -.............,ce exclwdao par lei. 

Art. 53. A CIIISio &otal oa s-reiaJ 
das dtrella do autor. que se fará 
aempd por escztkt., ~se- one. ...... 

t L • Para "-.ler peraa.ce terce:iraL 
deveri. a ~ aer averbada A m.r~ 
aem do fCil&t.lo a que .., n(ere o 
artlao lT. 

J 2.• ConatarAo do INI.nlmelll.o ô1o 
nel6c:SO · Juridtco. e~peclfbd.:unc•.e. 

quais - dlrelt.a. ob)elo de eesáo. " 
cond1;6el de acu ae'rddo quanto 110 

· tempo e .O lqar,. e. R Cor a Utulo 
oneroso. ~mo ao pn:ça ou ret.rlbut· --Art. 5f. A eesdo dai d1reHol; CIO 
aulor sobre obras futuras std penal• 
Ud& a abtancer. DO mUJmo.:o pe
rkKio de cinco aa.. 
· ~o 6nlco. Se o perlodo es
tipulAdo for tnLiet.ermtnado. ou sq .. 
perior a dnco anc.,. a &amo * M 
reduztrl. dtmlaulndo~ • fcx' o c:uo. 
na devida ~ a --.çOo 
esUpulada. 

Art.SS ..... _..,._ 
prelllllla'-le que oa OOial:londara OCDI
tJct. • dlwlpcAo • P"b!'"ç:to da ----Aqem. C1dO ,._.. fOI ela pnbUc:ede • 

Art. 11. A - do -ou de me» de ,.... "'Ck ~ 
lndllo ' _.,;lo • q .. - ----do--·· k>ptla. . 

Da: -~ de ... '-'d h 
caotnnA I DII-

Art.$"1.--doodl
çiA,. o editor. obrtp.Dclooae • NSD
d\JIIt mec ctnmt!!!• e a dlnJCU a 
o11ra u-. -. .., c~ea~~~~ca, 
que o ut« lbe ODDfta. adQ1IIra o di• 
reuo adalwo a pulaUci--11.. • a:plo-
n. .. l&. 

Art. 11. Pelo,._ OODiral.o ... :le 
o au~ obrtaar.._ t. feitura de abra 
Utetúia. uUitic:a. ov diDUfk&. em 
cuja ... ~ e dl~~ 10 IDI• 
peDba o edlW. 

I L• Nlo ba~- ......, -
pua a etr~ da ottn.. ~ 
que o aa\Ol p:Nle mtz'eli.ll. qaaradn 
lbe OODYier; IDU O •dltcr CIQde ll&U
lbe Pl'UD. com a "'mlmçto de ,.,.. 
dDdlr. O CIOIIItrato. 
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l"&eo--aatado 
oaachdcla a oDra. ou llae for bDpc~~
... InA--la .. cai:ID,. p:ldeÃ o .s&lGI 
CIOftllderU reiDlwSdct o OODValo. ~ 
que ~ parte CIDI'IISderi.ftl 1a 
obra. a IDe!IG& que. RDdD .. aut.efto. 
Da. R dllputtr a edld.•la. lll:f!dtaJN: --.de -- ,._elo ftaL ou .. COIIIltD&Iftdo - herdelr:X, ---la--· ....... caDCio ... la&o .. ed.t;io. 

• S.• .. wedaâ • pullllcaçlo. .. o --·-a--·lalldoola pw IDtelro. C1t1 .. MIIID O ... ---Art: 51. ~ que o ooatn· 
la ..... apmu--. ama~ • 
alo ........ CllaA.ta ...- .. --....... 

Aft. ... a.. 110 ooatzalo.. .. .. 
~ do C!OIIII&to, o .... alo Uft!' > 

pelo .. trabllbo. Wtpd·"e ncd· ------CGD· - Nacloaal • - AI1IOial. 
Art. u. No- do .....t.ato. 

=-=-:. ':t cada :r=.--
Art.. a. 11e • ~ roraaa ... 
~-- --0&1-• o ICllt.or Dlo m ZKUar naa uta1a --00 do --10 ~ par aceitai u •"''DcO- llllzo.. 
dlllidU peJo, ........ 

""· a. ao edliOr - 11u2 o PNC1D de wead&. eem. IOda•la. poder 
eJ.d•kt a poato que embuace a ~ 

culaÇio da -- . 
Ar&. 11.. A ...._ .- •· dlnl!Cia. 

~-a---·J- -........ ---- .. _,...... de - edlcb. 
.PariclaiD 6Dioct. c-='1'0 ..... e;)ftoo 

tn~aç~o. Aje'Hcdo • o ac11t« ao _10 ... -·--~
---~-eumplar Dlo llllllllftCio. ou Que apre-----•odlçloeee
~-

-- a. QuaJoqaer ,... --.. 
~do-lraiO.a-6 
obrtpdo a laculW ao aat« o I!UII"e 

ela oocrRaraçio 11& - Q .. - ..... 
._JIQIIde. - - a IDf-·ID -a-da odlçlo. 

Art. 11. .. a ntrlllaiCii> do .-· 
fti:R deJ 1 5 

da lr&D .!A .ead&. 
_. obr1pdo o edltrz' :\ 'lia prest.r 
coma r 1m !Dta. 

Art. ft. o odlt.or ........... -
abret&l;611. adll.-6f& - 'DOd" ,,. 
D& obra. lelll ptl'lldlllo do au&Dr'. · 

Art. •• ~ • o ecmtndO -
lt'ldiCiO. -. a put2 do ma m 1DCo erG'" 
que foi ceie! PJto. · 1 zawta Iria 
:::. Mm fl• o edüm' . pab!lrme a 

-- •• -- Dlo .. -·rem u ecUç6la a que u.r d1reho o 
ldlt.or, alo pcllde3 o aa&or dilpor dO _ ..... _ 

l'ut-"> -· Na Yletao!& oa -----edl-0 dlrelCO de ail:tt que M ~'t:"!: fk. - odlçlo ela - o'Jca ,.._ ...... -.. 
Art. 'ID. ... -da . 6:tima ...... 

çio, o ldlt,ar, com cHrat.to a oat:zL a 
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aio pabllcar. poderio o ...... ~
lo Jud1cJalm~te a Que o lal\;iõ em cer-... 
10 PfUO. saO pena da perder AQueb 

- altm ele _. .. - do---""' Art. 'Jl. Tem dlrwúto o aun a 
fazer. Q&l. ecüç6e:s suce:sslnr Jw st.·..u 
obt&s. as ·emenw ~ aJtenç&es que 
·bem. lhe parecer. "l''õõ.:~o 5c. rias lmru:'"~ 
rem autos ext:raoMinArkJs tt. «11· 
toar. a este cabei• lndentaç:~U~ • 

--· Oo>CIJto<--opor~ u aJterac6ea que lbe preJucU• 
quem ca ln&eftSieS. ..l!eDCI&m a r~pu· 
t&çio. ou aumentem a respon~
d&Cie. 

Art. "12. se. em mturtt- d.- rn 
na~. ror ~ a a'-Uall~-io 
da obra em DU~ras ~·cóes o ~~·vr • 
=epn1'o 1e o autor .a. laJ.It·ta. dela po
cMd. .eacarrecar OUt.foo!n:l. mm:"k•:I&D. • 
4o o talO D& ecllçlo. 

C»>nJLO ll 

Da: I'«JtRURtaçdo e ~UeCUr""....J 

An. '73. Seat au&onzaçlo :to .tv• 
Sol. Aio poderio ser Lrausmltlclus pelo 
ncuo. .sen~ de &Ja.o-f&Jan~ •ete· 
vlslo ou oQlro meiÕ ..UIQco.. ""e11n.:se"o
~dal ou ezecutackls em espet4--t.~n:-
publkao e aadlç6es públlcal. que wt
am. a tuc:ra dlreto ou ID~ ··ratD:\... 
~ comtdla. comJ11(1151cao ...._....,_ 
cal, com letra ou sem ela. ou ~.<Jto 
c:a:i.ter llssemelhack.. :~ 

f L • Consldlram.~ espet4culo$ ·pg • 
-·a-púbiJcas.puaoscfcl· 
&os JepJs. as ~t&Ções ou eiat-
,c:uçób em locais ou ~t~tabekclr~R.t:a&O'I. 
COIDO &eat.I'Oit. dDemas. &al6e& de baJI• 
ou. eoneert.oo bo&la. bares. clubes -te 
qalquer ~ loJu c:omerciall c 

~--.... --de ........ ~e ""pM· ...sn- terreatN. marf\lmo. nuwtal 
eu atreo. ou ona. quer que ae ~ep~N-
sea&em. necutmt.. recttem. Interpre
tem ou transmitam abras lntclc:ctual&. 
com a parUcJpae&o de arttataa reua.a:· 
neoradal. oa medlaftte quabrQuer pro
~ fonom.eclnlcoa. eletr6nlcos cta: 
&udloYlsuaJa. 

I 2.• Ao requerer a ·~ do 
spedcvJo oa da tnm=tsrfo~ o em• 
pnúrlo - •-alar à autori
dade palldal. -...-o-.. 
Jea1slaçio em fiaor. o procraD~~&, 
.acompanbado da aut.urlzaÇlo do auwr. 
~ou. cxtetlcan:&e • do procWI.or: 

de Plf'OiftD'1U. bem como do 'l"'!'dbb 
de recolhimento em ac!nc:la tanc&rta 
ou pa&Cal. 0".1 atDda documen\o equln.
lon&e em form& automada pe10 eon
aelbo .Nacional de Dltelto AuiOlal. a 
favor do Dcrttóno Central «k Arre
c:acla.c&o • DiaUtbUÇio, ele que tzata. o 
an.. 115. do valor; c:1o1 dtrelt.a& avb
rala du om. pracramaci.U. 

I 3. • Quando R tratar de represen
taçio teatral o n:coltWne-nt.o sct*. r~a:.o 
no dia ~ ao da reprcsenLa;Mo. 
a viSta da. frcqüencl& ao espd.âc:ule • 

Art. '74. Se lli.o to\ fixado pn.act 
para a tcptrsellt.I.Ç:i.o ou: ezecu~ 
pode o autor, Dbsenõado5 M Uo10& 10-
cats. ~:lo ao empresáriO. _ 

AR. 15. AD IMI101' ~ o dlretto 
~ -Op!Cir-ae a representação ou "!::ft
cuçlo ~ niO Mif.t. &uflck-D«e
m.ente easa!ad&. bem. como o· d~ r•· 
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eallJar o espetku.SO. por s1. ou por 
deieaa,do seu. t.enda, p;ua wa. llvN 
aceuo. dura%11te a.s reprc:;en~ ou. 
ueazç6es. ao local ondr .e rcau-um. . 

Art. 'ZS. O autor da abra nio 11'
de &IC.:rar .. lbe a aut»;;t4nc1&. ~em 
aoosdo eom o flilpn'IW'lo qw a fu. 
rcprUeatu. 

An. 71. Sem Ucmca do auiOt. n&o 
1)0de o empremno comuldear o ma .. 
t:~cacrJCO da obra a pessoa nllanba • · 
rep......,~. "" neeaçlo. .;; 

A.I'L '71. SalYO M ab&Ddoa&lof'lll li 
empresa. aia podem o& pdDdpall ln· 
terputea e w dift'I.Orel 4e orquutra. 
o-; COlO, 'aoolbiclca de ooa:nam aoonto 
pelo autor e peJo empres6.rl0. xr aut.
U.ttddo por- ~ dcsle. aeas que 
-auele onuJD&a .. 

...... '!1. .,. =--... & -4o prod.UIO ._ spe:U.evkll ~-
da ao au&or e .- &r'liWCU .. 

..:.uotrvl.o lU ... 

. 
Art.. 10. Salwa CIIXIft"nclo mL roa· 

trf.l'tO. o aa.&or ele Clbr• de az1co p.aa
aca. ao al1enu o GltJdo em CIW' ~la 
• materializa. uammllll ao adqui
NI:IW o d!relto de repcoduzl·Ja.. ou Cle 
ap6-J& .., p(dollco. 

Art. 11.. A autorEzaçlo para r~ 
CIUdr aon. de ara pJUUCI.. por qual
quer pracaao. c1ewe C'ODitar' de e~g. 
CWDeDto, • M pri:aume ooero.a. -lY .o.._ ... __ 

Ar<. a. o aaoor do-~
nca. ~ . dlftl&o & NPIOCbll-la.. Cll
fUDdl·la • eoloc6-la ~ ...... oblena
du U ~ • UIPDIIeiO. reprodta
cAo e wnd& de ..u:a1a1. • .- ...,.. 
Jubo do& 41r.lr... da aldor IDbN & obra 
repa: , •ztde ·,. ae ena fiiU,ntla&.: 

I· 1.• A t-q- dmaJpd&. 
IDGJcar:t. de fCII'S& Jejlwl, to D01D1: dO 
aevauw-

1 20 r - a - a· obra fo&ccrlfle:a QIM Dio --. .., 
~ CO!! 'nc!• ODID e orlll• 
D&l.. - - ...... cto ... --- . ..... -.... 

De •'"' ; 'o ... /OIOiii•
Arr:. a. urMD. 

c:onn..o .. 

ll•A~âaa~ 
"--de eJ&..wa- ..... 
u o. ua apOil a celeb ;ta M 
eoacram. nn·'ndD 10 prodator da 
obra c' 

7 

C:l:t:llk:a o dlretto de aao
t.tmau o a albt-IL 

l:ltA&a .... _do_lnt& 
GW araco a.pUcma-te. DO qoe 0011• 
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bel'. u DOCm&l rel&Uvu ao ~&Co ... __ 
An. III. O oootrato de prud1IÇio 

CZDem&t.oOCtUJc& dewe at&beleoer: 

J - A l"t'm:u~era;Ao deYJda pelo pro
t'luiOI' &CII dem&15 CIII>&Utol'ea d& obra. 
• ~ aztls&M lnl&ptet.ca ou ' exe
-cucan&e~. bem como o &empo. Jupr • 
fonD& * ..,amenro; 

ll - o - de oonc:J..ao da obra; m - A re•s +&eNJidadc .a pzvo 
dur.or para CIGID • demal& co-au&oo 
ra. arustaa m~ces ou ezecu&an· 
.... 110 """" ... --oçM da ---fie&. 

An .•• Se. - - cl& -çào da ollr& ~ = do 

---~-u"' lDtenomper. tempor.irta oa de-
flDIUwameoae • .ma ~ nio
perdeâ - cUreltG que lhe c:abe2a 
qaaftiO & pu1e ,. ez:mtldll. mu 
Dlo JlliDdft'6. opor.o.ae • qae ata .... 
uUllzad& raa obra. nem a que OUk'm8 
o sub&Ubla raa aua. ccrdudo. 

ArL &'l. Alim da 1't!IDIIIIei'&C ,._ 
UDQiada. thD • ctema1l co-au&a:n& 
da oln. dnem•,.,.,.,tca o cllreUo D 

- :receber dO pi'Odator dDCIO pnr ceato. 
...,... aetaD coft ele, ~ 401: 
ftlldlmenta da aU11zaCIO econOrrdea 
da peltcW& qae exceduem .-~ 
dO- o1o cuoto brulo cl& ---

- -- Par& .... 11111. obrlp~ o prad:af« • pre&&al' ....... 

tu aaualmeiiiC. --- demala eo-awo---AJC. a Rio uftlldo ~· : ·;·= em 
-c:oas:rt.dO. poderiO .. co-ul;ieftl .. 
obra I o ptf!ce 1111lbu-• era. ___ porle __ _ 

-~~-
PUilraiO Oldl». sa o prcalll&tar Dlo 

CODCkalr a CIDra z'Cnr·~ ao -·-.... -. ._.....-.. tar delltto em er.. anoa a anatar ele-
... CODCla:do. a uW!n$ a .- • 

----~~-AR.DOO ___ __ 

~ a ata& m 'Mh JUaro..'llllaleala e 
t vr=rr trrhddcw em mm. lido 
dftldGI; a lttM ~ pe~,c:. r.poooo 
aât'ela .S.. Jpc&t& H ..... , l Mmmt«W 
a que alude o I 1• dO art. U. ou. .petu. 
em u de ~. qwt • albl• ...... 
~-C:,~!u =::.: 
~ ~ dei 1 :la aaklrn
o&cto do-. cl&-
da .. se - tor fllllldda. d& de .eu. cOa--·-· .an. 11 Aa d L ';Da :IMW capUUkt ·------...,.sq,_--"-· -- ..- .... 
J)c ~ cfG: obra ... MMd" eM - .... -

Janeiro de 1996 

aa.o coaYC:nçt.o em c:oatn&r&o a!mt. do 
prazo de vlDloe dia&. a .:.u.tar do sua 
)JUI'II'caçlo tsDdo o qual reg~~x:~ o &11• 

tor elll toda ~ plenikada o a.:u c:Uretco. ---D4 ·~ de oM.u JJIII"kaeeaea ctO ----At~. 13. A uUIIZO&Çio. por qua~t~uu 
fonna ou proc:euo que alo zJ& llne. 
da obrU IDte!eet•rtt ~h 11G ---deau-çlo do o-meJbo NadoDal de Dtreato .......... 

Paracnfo. imlco. se a utalluçio Yl· 
ar a lucro. dever& a.t t'eCOihacl<& 110 
Ccar.elbo Nac'laoal de Din:ltO Aulc.ral 
lmpart&DCia caz ; m'eote a dnquen ... 
ta pcw c:eAiio di. que caberia ao aulor 
d& obra. UIYO le 10 de&Ucar a Ou 
clid&ucos. cuo em que esa pe:tcDDta.
PIIl • zeclWIIm. a des par C'"'...DIO,. 

=r.o .. 
.Dot 4irdCat COJI&ral -· D-li'"-

Att, H AI DDrm&l rei&U\"U a.a. ~· 
ftUaa do aut.Cic" apUcun. ·se. no QUO 
cou~~er ... dlreUae que na. at.o oze.. --

-III 
Doo - ""' .....,..... ,. •lllfJG<U-

Art.. H. CUe U empre:su de radb
dUIMio autartaar ou. ~ a retzans.. 
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--.o IV 

Do 4:&rcUo .. "'ra& 

Art. nXII; A enttdade a qge ate~ 
'Y10Culado o aueta. pcncucc o dlrelto 
d.e autortar, CMI prulbir. a t'lzaci,o. 
cnnsm•wto ou mnuam.-au. P'tl' 
qU&laiqUU lllf!.la. OU ~'U de G-
peC6.e\llo delperU.vo públl.;o, cem en
trada-. 

Parâp'a1o 11alc:o. Salvo conv~ 
em conU'Ulo. TI:Dte por -:aaro dO PI"~ 

da a.uccnzoçio _.., -- ... 
_____ _...._ ... 
elO eii tMP'O. 

ArO.lOlO"-no..U:O..,..._ 
ncr Dlo 1e apUca k f1saçá,o de parCa 
do ~ lCU.CWO. cuJa dura.;ao. no C'OD· 
,Junto. lllo ezceda a &rfa mlnutol p.ra .. 
ltna excl\111'V&IQei1Lo tul'orutaUVdlt. u:a 
lmprena. dDea.aa ou ~bAo. -· D4 ~ - dlrcUol -

Art. 102 r de araeota aDOI o1 pra. 
.10 de proCeçio aa& dlz'ell.. CODCXOIL 
- • po<tlr ele 1• ele ~ elo 
..... &ullooq- •1Jzoo;60. pua ... (0. 
~: • &nn•='u'o, pua u 
~ dai;.., ...... tW radJodifllllo; 
e a r-Unçlo do ~. para • --· Trl'VLO n 
Du AA'd ,, . ck tib&Zua ·~· u ..:.or • doi cru aa.., tOUZOI 

Art. :aa:a. Pu& o acrc:ldo • *"-
da ____ _ 

de dlreltal Ul\onll -....:~~r..,. ... 
IDCUUO 4e baa. 

1 1.• t Wdado pl!!l'&eDcer a mall._de 
uma • ''C*c da.- aMara&. 

I :P ()I; ~ ckwr)·d"edM DD 

alertor --- -a uma C1I!IUU ·r C'eço= ma lbca 
t ddaa a qualidade de ··nm·dO. 

Al't.. 1ot. com o aao u JWação. u 
anoc!';te' ae COI'D&ID mande'i"iDs àe 
seus euottn'101 para a prau.:a di IOdai 
C5 &$0& ~ .. defesa. ,Jultidal 
OU eslz'&JudSdal de RUI álrel&os aW0o 
rasa:. bem como pua a. c::~tnuç&. -·------ ma.zada$0, ... muJana • d.lrt:UOs ... 
wa~,s poderio praUcar pu e1mt~~•• • -----· ..... 105 Para ,_ 110-
u •• e·ções de .- &nata a;e U&ulo 

rcam de •utar1 ;t= prnta do 
c=eeJbo 1'~ de D1nUo A~. 
PVacr&~o ~- A& e ·;tn cam 

lede DD emrtor W-a-IG J"ePNNtDW. 
DO pata,. por ' fi ;bar D•dcn••• COIII• 
Uhdda& Da toaDa pi"Uiaa ~ Ld. 

ArO. lKO-IOda
CGDtel'&: 

1 a denom•n·cto. • IIDI e a IOde 
u ..... a·cto; 
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U- Cleo nqldlll.- pg& a admlsr'O. 

""ntrmft • adUiia dai 'smdNk'l; 

m - O& c11rt11aa e dn'era do& u-
~; . 

I'# - .. tODia de ~para .. 
mauuleDCIO: 

v - o IDCido de re•ttuiçlo e fuD· 
r =-nso - ..... dellbcrat.lv...S • -VI - aa ftiQUIIlto& pa:a. alterar u 

dtspcr';' ~ e pua ...... 
.:trlnr a anodecto~ 

I - a .a=emhltfa Geral; 
D-a-
UI - o c:oa..lbo Plicai. 

Art.. 1•. A. l'ss-mbltJa Qaal. i.
llo Sllpr'eiDa da aseec:'ecfo nw:air· 
se-á CII'CI1Dariamen .Pelo maq .una . 
'Wa: por &DO. e. ~ 
tan&u quanta nec:a&Uiu., aieciUinte 
c:oo'WOCII.c:lo c1a Di~loori&. ou c1o eon
aelbo Pilcal. pubi=da waa ..._ ..,. 
DãUi) 0/fl;kll. .. dUU: ... JOm,a) c:. 

- -..- -lacal --CIOID aDiiXsd'ncle a:aúWDa de Oi&o -· I L• A Aaemb&. Gaa1 a JDita• 
larL em primeira cou:vocaçio. com a 
Pf'8I&DC'&. pelo meoc.. de ,,...,,...,. 
Que repraen&em c.lftQUftala por cca&o 
dlll. ~ e. em aecuacsa. CIOID Qual· 
quer nümao. 

I 1• eor 5ol'c!taÇPo 6t ·um·terco · 
daa Anoc'edcs o Com;eltao Nadoaal 

de - - dollpaft ""' .... -a--..-• nsc:aUar - tralt&lhca da M:ecnblf.te 
Cleral. 

I :a.• A& delllierac6oa Mr1o -du I*' matolia -. wotos ~-

t.adol pelar, pr'CitDC.: '"''"* .. . 
eU ;J= llfo&b&6:ia.. O ........ Jal. --·--clequadlo ...:ada&l~ .. .... ltdof ____ _ -·-.--por carta. a. fOrma Fa'belrclda aa re-
p•ementp. 

I 1.• O UIOdado tl!d. dJnho a um 
-: o - poda& ...-.... atrtbalr a cada ,..,..,.do atf .tnre 
\lOta&,. otleenado o c:ruerto taebe-lfet· 
dO ..... ~Nacional do DIJe!lo 
AUIDial •• 

Ar\. 1.. A :Dbetcd& 811t. oo.
Utldda • aete memtll'a. e a Coft. 

- .--J de Ido of---aup!OD ... 
ArO. UI. Dolo ......,_ da cu.-· 

Ioda • am membro efetho. do eoa.-

lbo Pilcol -· -· .. •• ,.,.. qgeo encatae;arem a chapa 
qae. Da elet;~o. bou.., aJcaaç~do o ---Art. 111. 0r: ·maneta toa dos mms-
a da Dtnklr1l. • do Coneelbo JP'S· cal-----• ftdel;lo de qulq...,. deles. -
ma2& de do:5 pertoCio& CC~ft.'U!!CYU\'Oa. 

Art. ll2. Oa membrc. da D~ 
rl& • O& do Comelbo P1lcal Ale po
derao percebtt remu.neraçlo mens..'\1 
wperlor. respecti1'amente a ta e a a 
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--- da Rocllo - • AUoelaçlo tlftl' .aua lede. 
AR, llS, A eecrl~ da ...,_ 

Clq6l5 obldeaeft. U DOnliu da aoata
bllldadeo COIDftd&L auleftlkacJ,r., .... 

~ lJwraa pelO Coll!elbo JladoDal elo Da· 
:raliO Aa&aral .. -

AR. llf. Aa '!Md ;' -'lo olld
Pdu. em reJaç6o ao Ccmsell10 Nacao
D&l de DUelto Aa&or&L a: 

~.-t ~· lafcnai-Jo. c:le 1111111ato. • 
qualquer alte'h~Ç6o ID a&&W&o. • 
dlttçta e ~ Oq:lca. d«t repnMGia· 
çio' • l"e!'~nçto. bem como na ,._ _do_ OU_ 
e &UU oltru; n--nhar-lhe __ _ 
'dntal cel!b".,.. CIDID I I çb= ..... 
'lza.a&'eUU. llltouaaado-o de& al..a
~ '"'m•••: 

m - .,.. ru ... Jbe. •&t trln1& » 
·111&1\V 9 ~ .... ~ nlaCiO .. 
&DO U&enal': 

a) rela*» de nu aU~: 
,, COpia aucaauca do ll&laD;o; 
C) n1&CAo CIU quanUu cla.rUtalda& 

a aeaa • ledop ou repnu:acantn.. ·---IV - ..--lhe u lafoomaçlloo q.,. 
8ÕIJclW. bem como alldr-U.. "c.."th 
11'1'1'01 • meaw.. 

~- 115. A& --<llçiol -
do, diD&ro dD ...... ~· .. ........, Wnb 'S"'ddl' peJo ~ 
NaciOIW clli D1N:ilo Au1oral.. UID &i:rJ• 
tôrio CeDtrtJ • Azz ctac:M • uan
lluiÇio doa dJi'elt.al elaU- a. ...... 
cuçao püUc:a. IDdUIIW atra..a ~ 
--- • da aJbiCIO _ ... P'ifSca. da& comvd;'N mualce.ll • 
Utero-mll5kall. • * tooupamu. 

I L•'"' O Dcrlt6rlo Coava~ de Ane· -·-----, ______ __ 
talO ._... - CGaJelllo llociiiW 
doDiftlla-1. 

tz.·--te·~ Cen&rol .. -. _,_ 
-=m•nMd. ao ConRDio Madoaal .._ 
Dlrel&a Autoral· Nlat6rlo de auu .U... 
Yidadls e bp!a tt oblern..tl$ U 
DGI'IDU qae .. I!Ui'. 

1 s.• Aplleam-a .o ll:ccrU6rto em
tnlde-olllstrl-.oo 
que couber. ns srtJaae; 112 • 114. 

Art. 111. o c !!to ICariaaal .. 
Dflelt.o AataraJ t o 6rdo de fiiCallaa· 
ç:~o. eaosu.lla • ·n•lncl:e no qae ca 
rapeuo a dJNI&oa do aldor • ctlrt1.· 
'11m qae Jba& a&o ~. -

Art. llT •• Ao Conlelbo. &11m .. 
outru &UibUicõeS Q~ o Podf:r f!xe 
cu&ho, - CIOI:niO, - ... 
IGrpr-Jile. -: 

1- do<onDIJiu. - .... -• fiKa11lar ... ~ a.::eu6-
11a& • aata ·~ dai 1e11. &n· 
&ada& • ICOilYeD(6M 1D&ernadonaSI ta-tU-pelo--~ ....... autor e d!retlo que UM. alo CIDIIUal; 
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II ..:... autcriu.r 4 func!anam~nt.o. no 
Pala. de associaç6es Oc que tnta o ti
tUlo aateeedente, desde que observ.\
das as exleCnc:t:LS l~l:s e as que forem 
por ele estabelecidas; e, a :oe~.~ crt~
rlo.. cassar-lhes a. autor!Ução. a pOs,. 
no m!ntmo. tr!s lnterven;6es. na. for
ma. do Inciso secumte: 

III - ti:õeattzar essas &S.'iOC:í:.(ões • 
o Escrltbrto CentraJ de Arreca4.1.Çâo 
o D1Stnbulç.io • que ae- relere o 
a.rt.. 115. podendo nele:~ Intervir qu.aro· 
do de$CUmprirem :uu Cietenn!nf.ções 
ou d&:spQ~W.ções lepb. ou lesl.tem. do 
qualquer modo, ca lnti:resst::~ dua as.,.:,. 
clados: 

IV - tJ:ur norma para a unlflc:&· 
çl.a doi preços e Sl.Gt.emas de cobtança 
e c:U&trlbul;lo de dlieU.o1 autoral&: 

V - funcionar. coma irbitro. eru 
questbcs. que versem sobrr dirdtu:J 
autorais. entre •uloott.":'l. tnlér1arrt~ 
ou executantes. e SU;l:$ llS:woci:AçOc!t. 
tan&o entre :J. quanto entre uns • 
outras: 

VI - eerir o FundO de Olrt"lto Au .. 
toraL a.plleandO-Ihe os recursos ~ • 
&andou bermas que e>Labeb:cer, tit"o 
dUZidCII. c:-:ra a manutençio du Ccn· 
.telhO. no mixtmo. ylnt.e por eenu... 
anualmente: 

VII - mansfestar-se sobnt a CO!)oo 

' ~ de &Jt.eraclo de. DCfiD.U cs. 
d!retlO autcrat. na orderu interna "'" 
lnternackmat. bem como :IObr'e proble-
mu a ri~.~ta; -

VUI - manneaar .... sobre aa iiX'
d:iCIG& de uc:eacu compulsórias pn:-

:c::...~ • Coava;&. ID-

flari&tafo únloo. O Conselbo Na
ciODal de Dlr'eUo Avlioral o:p.alZam 
e maata'i um centro Brutleh'o cSe la· 
fornaaç6ea _,tino Direltc. Au&oniia. 

Art. 111. A autoridade. itOUdat. · 
enca.rrcpda da cen&Ura de esped.
cuk& ou tra.rwniu6es pelo rtdio ou 
telf!" tslo. encamlllh&d. ao ConselhO 
Jliadon&l de Direito Atltmal, c6pla. 
das PIOiftmaç&:!&. aUlorlzaQW e re
clbo5 de depastto a ela ~presea.tadals. 
em CGnformldade com o 1 %.• do ar
tiiO '73. e • ~ vtaea1e. 

Alt. 11•. O Panelo do DUelto Au .. 
torai tem par rtnaltdade: 

l - estmnzlar a ertac:io de abt:U 
lntelec:w.aJ&... ~luslve medta.ate las-· 
Utuiçio de ~ e de bo1su de ,.. 
lUdo e de ~uaa: _ 
n-.--do

.-e~a~ dU UJaCiaç6M. e alndic:a'- M 
avsora. Ln~preta oQ aecuanta: 

W - IM'I:!Uc:v obra& de aator• DOoo 
'9CII& m·!lertr CID1lwaaio cam ~ 
plbJiao& ou editora piada; 

IV - CUif.ear u d~ do eoa ... 
adbo Hadaual de- DluiiD a\ulrJral: 

V - Cllltar o tunekm•.....,to dÓ 
Kmeu do CorseJM NadoDal do Dt· 
ntt.o Au&oral. 

Art. 120. lntearazi,o o PUndo de 
Dt.ntto AllltOnl: 

I - o produeo da automaç&o pua 
a uUl.t.laç:io de obru ptrteDoenC. ao --· 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

II - .doaç6el de peuou !laicas c,u 
Juddleu naciDna.la ou -.tranz:elraa; 

UI - o produ-lO d.u mun.u tmpos· 
t.u peJo ConselhD Naclona.l de DI· 
reteo Autoral; 

IV - as q~.~anuu que. dLStrlbuJdu 
pdo EscrtLOr~a Central de Arrecada
-ciO e .Dlr.trlb:uçlo t.s anocleçf= Dlo 
torem recl&mad&a pn- seus usocl&dllS, 
decorrido o pruO de clnoo &nOS; 

v - recursos oriundCG de outr-.u 
fontes. 

TITUtO VIU 

.ÜU tcmG"6el 4 P~Qlcç4o 4oa dtreUQ.f do 
GWOT ~ dvat.u q~~:~ lha s4o con.~s 

DISJIOSiç4o prellmi!'M 

t..n. 121. At .sanç-6es c1vb de que 
trata ., eapltWo s.ea:wn'l.e se apllCilm 
:sem preJul» dU &aftçbl:s penais cabl
vets. 

Das ~ Civil' ~ a.cfJmftistrdá:lrl.s 

Art. 122. Quem lmpriaur obta li
terár1a. artisttca ou clenUflCII, sem 
autoriZação do- autor. perd.erli. p&ra 
es~ os exemplares que s. apreeDCie .. 
rem. e ~-lhe-i o resta.nt.e ela edt
çio ao preço por que rol vendido, ou. 
lor avaUada. 

Parilrafo imlco. Nio se conhecen· . 
do o numero de ezempla.res que coaa
Utuem a ldlçiO fraud.uleiU.a, pap.ra 
o uansp"eSIOr o valor" de dota mil 
cxempl.atel. aW:m da& apreeDd..l~. 

AR. 123. O autor, cllj& obn. seja 
trauduleatamente reprodaz1da. dJ
wu.lpda. ou. de qtl&lquer forma UUII• 
zadl.. podert, t&DTD qu. O saiba.. te
q~ L apreensio c:lc:. exemplares 
repc jnsytae ou & saspeoda ela dll• 
YUip;lo ou. u.UU.zaçlo da Obra. &elll 
prejubo do direito .. l.nclell1zi.Çio óc -·-· ~- 12t. Quem vender. ou expu-
ar & venda.. obra ·reprocSuztcla cora 
f~ :sem ~laz:DeDte respona6· 
vel. com o CODtnJar.ot. DOI Lermo& dOS 
art..Jao5 precedelltes: e. se a reprod.uçao 
th·er lida feita DO ~. rea
paadedo, oomo conkatatotel o lm· 
pmadOr • o d1SU!bu&Ciot. 

Art- 125. Aplica-a o da.Ça.to na& 
art.Jaa& lZ&. e 123 b tpmm' 'M ftt-o 
&z:l"'m'e6es reproci.~ ou pubUca· 
~ rea.ur.adu. sea:1 au~. pn 
qualiQ,uer mela.- ou proceam, 1• 
execuç6es. to;erpretaç6e&. ~ c 
fonopamu prote&tcSol. 

an. 1211. Quem. na utlllu;l.o. par 
qualquer melo ou .Proceuo.. de obra 
lnt.eleetu.l, llelxar de- Indicar ou rte 
anwu:iar, como t&l, ca aome. ~ud:o
nuao ~ szna. ronvenc10na• do •Utur, 
tn~rpret~ uu e~t«u~ni.C. alêm rw
resp:mder por d~t.OÕ. mur-al&. esta oDn
pdo a d.twulpt-Jbe & ldenUcSacle-:. 

Gl em sr tra.L&nGO de ~preu ca: 
radlodlfudo. no mesmo hOrâr'O ea. 
qdo taver ocorrzclo 11 m!ra.çto, pol ~ 
Urã) ~zas cunRCutl~: 
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bl em se- Ltat.w.ndo de ~bllcaçt.o 
D'i{lélll ou fonoarMfzca. mediante lb 
clu..u.o d~ err~tl& no& exemplara .azn· 
d• nAo dU.trlbUidos.· WC~~ preJU~ZII .Qe 
c:omunlcaçao, oum dmlaquo. pr-r trfs 
vezes consecut 1vas. em IOI'ftMI, ck 

'tr&nde clJ'c:ulaç:lo. do domlcDJo dO 
autor, do edUor. ou da produtor: 

CJ em se tratandO r:te oulra Jorma 
d• utUlzaçio. peta comuntcaçio •t.q
vh d.l amprenu. rua forma a que se 
refere a alinea anteriOr. 
Par~ra Unlco. o· d1sposto a ..... 

te artiKO nio se aplica a prapa.~ 
.anorm., exclUSivamente EDU5lcala.. Mftl 
qualquer forma de lacuçlo ou. prc.. 
papnd& comercw • 

Atl. 12'1'. O Utulu da. d1rel\al 
p&trtmon.taJa de- autor ou conexo. ~ 
reQUerer' a autoridade- policial cum ... 
peume a. Lnterdzç'"" da repreaentaçao. 
exoc:a&Çt.o. tranamlaSlo 01.1 retranam,s
.sll> de obra lnte.lectual. tnelu.stwt so
nocrama. sem autorzza;lo d~ Ida, beftl 
calDO a apreenão, para a caranLSa G• 
5eus dtreu,.. da rec:e!r& brue&. 

Paracrafo Clftlco. A lnterdlçlo P""• 
dur-.ari •te que o lD!ratot exiba a au· 
tOtiZIIÇI.o • 

· Art. lZI. ~la riol&çlo de dtret• 
t.c» au&oraiS nu repr.-entaQOts 0t1 
uocuçóa ~Uzadu noa local& o.a 
esu.beleclment.ali a que alude o t t.• 
do Art.liQ 13. 5eU.II proprleu.tklll.. dtr:e
~el, ~tes.. emprcst.nos e anm• 
dat&ncllo respondem 30Udartamenw 
com ._ OI'JE&Dradan!a doi apet&cule». 

An.. 128 Os arttatu nlO pndetto 
alterar suprlmJr. ou acrexentar. n .. 
reprsrntaçOao ou aaecuçba. p.lavraa. 
rrua; ou cenas sem au&orlza;io. pnr 
~ento dct auloOr !VJb pen11 dto ~em 
multada~ .. em ..1111. u.t.irto-mln•mo da 
ret:i.lo, se a lntr•ç*o se r~~:Q~:tu ~C'PJ&~ 
que o autoc nnnf11:11r. por escr:to. o 
artista e !') ~presarkl de sua prolb!· 
çin :tn arr~1mo• A supresd.o ou •J· 
t.er.açlo verlf~Udoli. 

f 1.... a\ muita de- que trata este a.r
tiao ser& aplú:llda pe..a aur.oru1ade q:~ot 
houve! beeneJado o espetac.alo. e sen.. 
recothK:t& an Co~Jho Nacannal de D;· 
r~ua Autoral. 

· 1 2.'" PeSO papmencc dA multa • 
aue se :-efere o paracrarn anteriOr, 
re&pondrm· soJici.!Lrurm.entf' " .t.rr.asu c 
u empres&rkl do espetacuk». 

J 3.• No CUD de retnc-ld~ncl... po: 
d.erá. o aur.o: c:asar ,. .. ul.oJ'lU.ÇII-" 
dada para & reprcenLaç.to ou ~xr
cuçlo. 
~t. 130. A requertme11to elo u

tublr :snr. d1retiGA ttulmab ll 'uwrr
d&de polldal compt&en&e. DO c:aao 4lt 
1n1r111çao d<l d.IS~ nQtl. U l- e .s. • .au 
&n. '73. detumln&r& • su penao -:&c. 
•pet&caiO por wmte e Q~UO hora&.. 
da pdmetra vec,. • por quarenta e otW.. 
hora&.. em cada retac~nc&a. 

Art:. 131. PreK:raw em c1nw anc. 
a açio elwU por ofenu a dtretta. pa• 
tnmoaial& do autor ou conacu. con ... 
tado o pn.a~~ da d&C& em q~ae: s. dW 
a vlalaç&o. 
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eaa ror cam .. uwe~. 4l&L a ,_rUr da da... cbt uwt.a .. ~.., 
dn e.onselhO N•rlnnlll Clr Direita Aot• 
&oral. u auacla.c6e& de Ucubww de 
d1ra101> .wwr-• e coneac-. •lualm.nr• 
exbtt!ntet • adacarto &I eztctneau 
~('$la t..l:l. 

Braslltâ. 14 de deletnblo df' ts13; 
152 • dll lndependénda e 15.• :a 
-bllea. 

Art. 132. o Poder CHcu:tbo. me
dlaace Decrer.o. GIPnJara o eoru.... 
Jbg Nac:IOnal de Dlrtito Autoras. 

An. IZI. DIAUo em cant.cJ ~ 'Sn&e 

Art. l:..C. Eatl: Lei mttar6 em •I· 
S~Qt :a l.' de jãnelro dr 1114. n:·•l~ 
vaaa a lect:slaç~ esperlal qu~ c::om 

.. Drtuo a. MDcn 
.J•rlMu c;. PcasmrAo 
.Jiiho DMeta. 

LEI N~ 7.646. DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 

lJis~ Q ... _ ii ,~ di! ............. 
. âde .iacei«:UMM soM ~ ele c:oat

,.....,.,.. sua --110· Plli• • .U ouu .. providi:AcW. 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber qlle o Co~ 
Nacioaahlecret.a e ..,u sanciono a seauin&e lei: · · · 

TITULO I 
Düpoaiç6es Preliminareti 

. ArL. .1 ~. Sio livres, no Pais, a. produçio e a comercia:JizaÇio de pro
aramas· de <:amputador. de origem. estran&eira ou nacional", àsseKu· 
ràda iÍlleliral proUçio aos t.iiulares dos respectivos direitos, naa condi· 
c6es esubl.lecidas em lei. 

l•anil(rafo único. l'rograma de com1>utadur é 11 · expressau dé: úm. 
cunjuntu orpni;r;ado de inlll.rUÇ(Ie$ em linguagem natUral ciu codif"ICilcla. 
contida "m su'Pon.e físico de qualquer naw..eza, de emprego necessário 
e~ auiqu!naa; autornaticas .de tratamento da lnformaçao; dis~it.ivoa, 
instrumentOII ou .,quipament.os periféricos, baseados em loécftica di&iYI. 
para fad;los funcionar de modo e. para fins determinados. · 

. Art. i: O regime de pro&eçio i. propriedade intelectual de Proer&· 
mas de computador é o disposto na Lei a: 5.988, de 14 de dezembro de 
19i3. com as modificaçOes que esta lei estabe~ pa_ra a&ender âs pecu· 
liaricladeS ia..teiltes aos proeramas de computador- : . . .. . . 

TITULO II 
Da proteÇAÕ - Direitos de Autor 

Art. 3'! !o'ica as.<egUrada a tutela dos direitoa relativos aos ·proen· 
mas de computador, pelo pra;r;o de 25 (vin&e e cinco) anos, contado a 
partir do seu lançamento em qualquer pais. -

:. § 1: A proteçao aos direitoa de que trata esta lei indei>ende de re
KÍSUO ou cadastramento na Secretaria Especial de Informática - SEI. 

§ 2:' Os direitos atribuídos por esta lei aos estrangeiros, domici
liados nu t!X.Leriur. riciam assegurados. dt..-sde que o Pais de origem do 
prou .. ma conceda ao111 brasileiros e estrangeiros. domiciliados no Bra .. 
sil. direitos equivalentes. em ex&ensio e duração, aos estabelecidos no 
cupul"deste artigo. 

Art. 4~ Os programas de computador poderio. a critério do autor, 
s.•r regisuados em órgbq a ser desiKDado pelo Conselho Nacional de Di· 
reito Autoral - CNDA; regido pela Lei n~ 5.988, de 14 de deZembro de 
1973, e n-organiz,.<lo ""!n Dec•elo n! 8<1.252. de 28 de julhoJie_l979. 

,. 
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§ l ~ O titular do direito de autor submeterá ao órg,to designado 
pelo Conselho Nacional de Direito Autoral - CN DA, quando do pedi· 
do de registro. os t.rccboS do programa e outros dados que considerar 
suficientes para caracterizar a criação independente e a identidade do 
programa de computador~ .. 

§ 'Z: Para identificar-se como Litular do direito de autor, poderá o 
c:riador do progranus.usar de seu nome civil. completo ou abreviado. até 
pur suas iniciai~. có1'il0 pleVist.o no art. 12. da l..ei n! 5.988. de 14 de de--
7.cntbrn dt: 1.973. 

,4" 

§ 3:" As informac;ót..-s que fundamentam o rcgi:6t.ro sAo de caràter 
sigiloso. não podendo ser reveladas, a n4o ser por ordem judicial ou a 
n•qut~rimenLO do J)rôprio titular.. · 

An.. 5:' Salvo t:stipulaç4o em contrário. pertencerão exclusiva· 
ntt•nLt• au empregador ou cunc.raLantc: de serviços. os direitos reJat.ivoa a 
Proerama de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência 
dt• cnntraLO ou de vinc.ulo estatuLãrio. es:jJressament.e deStinado à pea
I.JUisu ,.. dL""SCnvulvimcnLo. nu cm CIUC a a&.ividud:e do empregado. 5efVi· 

dor nu &..-unt.ratacio de serviços seja previs\-8. ou uinda. que.dec:ona da 
própria nac.urezu dOs encargos contratados. 

§ 1 ~ Ht...-ssul v ado ajuste cm cont.rãrio. a comperusaçdo do c.rabalho. 
ou serviço premado, ser& limitada a remuneração ou ao salário c:Cmvea
cionado. 

!i 'Z: Pertencerão, com esclusividllde, ao empregado, servidor ou 
contratauo de. serviços, os direitos concernentes a proerama de compa. 
l.ador ~:erudu sem relaçáu ao contrato de trabalho,- ·Vinculo estatutário 
ou pn..-sLaçau de serviços. e sem ut.ilizaçio de: recursos. informaç6ea t,ec... 

q.ulo.:;ka:... .materiaiS. instalaçóes ou equipa.men&.os do empregador ou 
cuntr-.atant~ de :se~icos. 

An. 6~ Quando eslipulado em contrato firmado entre ais partes; 
os ,!irt:ilUli subre. as modificaÇ<)es &ecnológic:u e derivaç6es pertencer4o 
â pe:iwa autorizada que as fizer e ·que os exercerá autonomami!nte. 

·An. 7~ Não constituem ofensa ao direito de autor de proerama ile 
computador: 

1 - a reprodução de cópia ll!llitimamente adquirida, des
de que inqispenSãvel à utilizaçio adeqQada do proenuna: 

11 - a cita(4o parcial. para fins· didáticos, desde que iden· 
c.ificados o autor e o prosrama a que se refere: 

III - a ocorrência de semelhança de proerama a outro, 
prt'esistente, quando se der por força das características funcio
nais de sua aplicaçllo, da observincia de preceitos lepis, regu· 
l.amt""ntan:as. ou de normas têcpicas. ou de limitaçóes de forma 
altemativ~ para a sua expressio; 

IV - a integraçllo de um programa. mantendo-se suas ca· 
ra~h·rist.i~as essenci&is, a um sistema aplicatiVo ou operacional. 
tt""·nicum,•nlt• indi:tpt . ..n:ntve-1 ii~ nec:t..~idadt..as, .do usuáriO. desde 
que pua uso exclusivo de quem ·a promoveu •. 

TlTUWlii 
Do Cadastro 

An. Ir.' Para a comercializaçilo de qlle trata o art. 1~ desta lei, fica 
obriK&tório o prévio cadastramento do programa ou conjunto de progra· 
mas de. computádor. pela Secretaria Especial de Informática - SEI, 
que os k:'lassificarã em diferentes ·catea:orias. conforà:ae sejam desenvol
vidos no Pais ou no exterior. em associação ou não. entre empresas nlo 
nacionais e nacionalS. definidas estas pelo art. 12 da·Lei n~ 7.232, de 29 

Janeiro de 1996 



Janeiro de 1996 ANAJS DO SENADO FEDERAL 

de outubro de 191!4. e art. I~ do Decreto. lei n~ 2..203, de 2:1 de d~bro de 1984. __ , ... ··-·. . . . 

§ 1:· · NQ que diz respeito à proteção dos direitos do autor, IdO 1e 
.. stabeleeem diferenças entre as categorias referidas no f:6put deste ani· 
~. as quais serão diversificadas para efeito de fmanciamento com re
cursos púhlicos. incentiv~s fiSCais .. comercializaçio e remeua de Jg. 
cros. ou paganM:nto de direitos aos seus titulares domiciliados DO - · 
rior. confof"'!W o caso. 

§ 2:-:..0 cadastramento de que trata ·este artigo e a aprova~o doa 
aLos <' contratos referidos nesta lei, pela Secretaria Esi>ecial de Infor• 
matica - SEI. ficarão condicionados, quando se tratar de pro8f11JDU 
desenvolvidos por empresas não nacionais. à apúraçio da inexistência 
de prc>Çaina de computador similar, desenvolvido no Pais. por empre-
sa nacibnal. · · ' 

§ :1:. Além do disposto no, caput deste artigo, o cadastramenlQ·de 
que traia esta 1e.i é condição prévia e essencial à: 

I - validade..e eficãcia de quaisquer negócios juridic:os-relaciona· 
dos a PJ'Ob~ftlll:j; 

Ii :- produção de efl'itos fiscais e· cambiaía Íl'ieJtitimaçlo de pap· 
meatos, · créditos ou remessas correspondentes, quando for o caso, e 
sem preÍuízo de outros· i"eqllisitos e condiçlies estabelecidos em lei. 

ArL. !1:.' O cadutrament~. p.;.a os ilns do dispos&o DO artiao allte
rior, Lerã validade miníma de 3 llds} anoa. -e lleJ'á renovado. alltomati· 
camen&e; pela Secretaria Espec:Íai ·de lnformátlc:a - ·. SEl, observado o 
disposto no § 2! do c:itacio artigo. 

l:'arãgrafo· único: · Da· decisllo iiue detérir ou· ãeliéltar o pedido de 
•·adastramento, caberã recurso ao CoilselbO N.ciollal·de lnformácica • 
Aut.omação - CONIN. •. observado o dispoato. DO· ResimeDto ID&erDO 
d<•sLe Conselbo. 

Art. 10. Para os efeitos desta lei, .. um programa de _c~mp~ ..,_ 
r~ considerado similllr a outro, quando atender às seeuintes condi· . 

at tter Cuncionu.luacnt.e equivah:n&.c. cun•iderando tatae dt:ve: 
I - ser original • desenvolvido independentemente; 

·· II~,.. ter, subsLIID~ialmen~; as. mesmas caracteriaticas de 
desempenho, considenmdo o fiJio de aplieaçllo .a q..e se destina; 

III - operar em equipamento similar- e em ambiente de 
· processamento similar; · 

bl observar padriles naciona!s e~beieéidi>s, qll&ndo JM!fl.i· 
nentes;·- ~· · 

c)-~oli 
.·:~ . . . . 

dJ es,ec:utar, "ubstancialmente, as mesmea funç6es, c:onside
ra!ldo o tipo de apiicaçllo a que se destina e aa ceracteristic:aa 
do mercado nacional. 

Art. 11. t•ic:a estipulado o prazo de 120 lcento e vi~tel dias pare -
que a Secretarià' Especial de Informática ·- SEI se ·manifeste sol>re o 
pedido de cadastramento IV etadol. contado a partir da data do respec:ti· 
vo protoçolo. 

Art. 12. As· empresas não nacionais. o cadastramento será conce
dido. exclusivamente, a programas de computador que se apliquem a 
L'Quipamentos produzidos no Pais ou no exterior, aqui comercializados 
por empresas d68ta mesma categoria. 

'l.rt. 13. Serii tomado sem efeito, a Qllalquer tempo, o cadastra· 
mento d~ programa d" computador: 
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I - por sentença judicial tr~nsiu.da em julgado; 

11 - por ato ·administrativo. quando comprovado ~que as 
informac:ões apresentadAs p.:lo interessado pa:ra instruir o 'pedi
de.• dt..~ ("adastramt•nto não forem vt:ridkas. ,... · 

.-\rt J l. :\ St.•crt•taraa t::tpec:ial dt: ln(ornlãLic:'a - St::l poderã co· 
brar emolumentos p.>Jos serviços de cadastra (V etadot. conforme tabela 
prõpria a ser aprovada P.,lo Ministério da Ciência e TecnoiÓgia. 

TITUI.O IV 

Da Quota de Coauibuiç&o 
~~~ ~ ·Art. lf>. O t'undo Especial de Informática e Automaçio: ·de que 
uata' a l.ei n~ 7.232. de 29 de outubro de 1984. será destillado ao finan· 
ciam.ento a programas de: ~ · 

at pt'Quisa e desenvolvimento de tecnologia de informática 
e automação; 

bl (prm<~o;io de recursoa humanos em informal.ica; 
ct aparelhamento dos Centros de Pesquisas em.lnformáti· 

. C.. cilm prioridade ãs Universidades Federais e Estaduais: 
dt capitalizaçio dos· Centros de Tecnologia e lnforinática. 

L"riados ém consonincia cont as diretrizes do .Plano Nacion·aJ de 
lnformatica e Automaçio- PLANIN .. 

Parao:rafo lillico. o· t'undo Especial de lnformlitica e Autómaçllo 
serã cons,ituido âe:- · · 

ai dotaçóeS orçamentárias; 
bt quo~s 4e c:ontribui~o;. 
cl doa~õe$ de origem interna ou ext.ema .. 

An. 16. tVetadol. 
An. 17. !Vetado!. 
Arl. 18. IVetadol. 
Arl. 19 .. IVet:adot. 

Art.: 20. (Vetadol. 
An. 21. IV etadol. 
An. 22. (Vetadol. 

TITULO V 

Da Comercialiuç&o 

An. 23: Os suportes fisicos de procnmas de computador e respec· 
uvas embalagens. assim como os contratos a elea referentes deverto 
c:oDSiPar. de forma facilmente lelivel pelo usuário, · ó número de or
dem de cadastro: (Vetadol e ·a prazo de validade téc:nãCa da versÀo"b>
mercializada~ "\~-

Ar&.~ 2-1. o't.itular dos direitos de cum.crcializaç6o d-~ (Uogramus de 
computlldor. durunk! o prazo de validadu técaica da r""pectiva verslio. 
fica obíip!lo a: ·· 

I .- divulpr. sem 6nus adicional, as correçóes de even· 
tuah~ erroK; ~·"' 

11 - assegurar. aos respectivos usuãrioa. a prestaçllo de 
serviços, técnicos complementares relativoa ao adequado (uDCio
namento do programa de computador. considerada• as suas es· 
pecificaçócs e as particularidades do usuârio. 
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ArL. 2f>. O tiLular dos direiLOs dos proi!Tamas de computador, du· 
rante o prazo de validade técnica, !.ratado nos artigos imediatamente 
anteriores. não poderâ ret.i~ã-los de circulaçto comerêiat -~in a justa 
indenizac;ão de event~ais prejuízos causados a terceiros. 

Art. 26. O tiLular dos c!ireiLQ5 de proeramas de computador e de 
sua comercializac;llo responde, perante u usuario, pela qualidade técni· 
ca !Uiequada, bem como pela qualidade da fixaç6o ou gravação dos 
mesmos nos respectivos suportes físicos, cabendo ação regressiva con· 
tra eventuais antecessores titulares desses mesrros d ;rei los. 

Art. 27. A exploraçdo t•conõmica de J)rogramas de comput.adur. nq 
Pais. serã objet.u dt~ contraLos de licença ou de cesJiaO. livremente pac· 
tuadus ent.rt.• as partes. t~ noi tiUBis se fixurâ. quanLo aos tributo5 e en· 
cargos exigi veis nu- Pais. u n.-sponsabilidudc p~lu2t respÊ!ctivos paga
mentos.· 

J;arál.rrafo único. Serio nula:.; as clâu~ulas que: 
a) fi2'ern .exclusividade; 
b limitem a produç6o. distribuição e comercializac;llu: 
cl eximam qualquer dos contratantes da responsabilidade 

por eventuais aç6es de terceiros. decorrente de vícios. defeitoS 
ou violaç6o de direitos de auLOr. 

Art. 28. A comercializaçlo de proj,'nlmlls de computador, ressalva· 
do o disposto no art. 12 d~"'ta lei. somente: é JK!fnJitida a empresas na· 
cion.ais qut• ct·lt~brurun. t"ODl o~ furnt-cc-dunts n4o nudonui:.;. os c.·onLruLO:~ 
de cessãO de direit.os ou lir.~nçu~ no~ termos dt!st.a lei. 

Parligrafo único.· A aprovação-pelos órgãos-competentes do Poder 
Executivo~· dos atos e contratos relativos à comercilllizaçlo de. proera· 
mas de computador de origem externa, é condiçlo prévia e essencial 
para: · 

ai possibilitar o cadastramento do programa; 
bl permitir a dedutibilidade fiscal, re»peitadas as normas 

previstas na legislaçao especifica; 

... , .• pu:;sibiliLar a reme·ssa 8o exterior dos montantes devi· 
dos. de acordo com esta lei e demais disposiç6es legais aplicá· 
veis. 

An. :!9. .A apro'\·açãtJ e a av~rba('ào tierão concedida=t ao=~ a&.os. e 
c:onlralU"s. ·r..-loativo:S a programa· de origem externa. que es&.abelecerem 
remuneral."'.io do auLOr. cessionãrio residente ou domiciliado no esterior. 
a Pn!\'O certo por cópia e resj)ectiva documentaç6o técnica. que nlo ex· 
ceda o valor médio mundial pratiCado na distribuiçlo do mesmo produ· 
to. nlio sendo ,permiLido pagamenLO calculado em func;io de produc;lio, 
receita ou lucro do cessioaãrio ou dça usuário. 

§ i~ Excluem·se da permissao deste artigo as empresas não nacio· 
nais. a elas assegurada, em decorrência da eomercializaçAo replada 
pelo an. 12 desta lei. a remessa de divisas previstas nas disposiç6es e 
nos limites da l.ei n· 4.131. de 3 de setembro de 1962, e legislaç6o poste· 
rior. 

§ 2~ !\ n!)ta fisc:al emitida pelo titular dos correspondentes direi· 
to:s ou s..•us representantes legais. que comprove a comerc:ializaÇio de 
programas de computador de origem externa. serli o suficiente para 
possibilitar os pagamentos previstos no caput deste anieo. 
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TITUI.O VI 

Disposiçóes Gerais 

Art. 30. &•rã pc.•rmitida a importação ou o internamento. ·confor· 
me o caso. de cópia única de programa de compu&.ado1. destinado à uti• 
lizaç:lo exclusiva pelo usuário final, (Vetado). 

An. :u. ·Nos casus de t.ran.sferênc:ia de tecnologia de programas de 
computador. ser à ohrigaLôria. inclusive para fios de pagamento e dedu· 
tibilidade Jia rt::spectiva remuneraçio. e demais efeitos previstos nesta 
lei. a averbaçllo do contrato no lutituto Nacional de Propriedade ln· 
dustrial - INPI. . . 

Paragrafo Unic'o.' Para averbação de que trata este arUa:o. além da,. 
inex.~ncia dê .capacitaçâo tecnológica nacional. fica obrigatório o for
DeCimento. por pane do fornecedor ao receptor de L-ecnologia. da doeu· 
menta('ào completa. "em especial do código·fonte comentado • .memorial 
dncriLiVU.- t·:at•et·ific-a~Ot'":li funti~iaA:ia e inl.t.·rnue~. dia;:ramas. fiu'xua;ra· 
mas·~ C!:ULrus dudus ~cnicus necess~rios à ab-sort;lto da tecnulugia. 

Art. 3:!. · A9 pei.soas jurídicas poderio deduzir, até o dobro. como 
despesa operaci,•na[ para efeito de apuraç4o do lucro tribu.tâvel pelo 
Imposto· de Renda e l.)ro~ent.os de Qualquer Natureza. os aastoa realiza
dos com a aquisic;io ae programa de computador; quando feirem oa 
primeiros usuârios destes. desd~ que os programas se. enquadrem como 
de 1't'levante.interesse. observado o.disposto nos ans. 15 e 19 da.Lei n! 
7 .232. de 29 de outubro .de 1984J. ·.. · 

§ I~ Paralelament.e, como· fo~ma de. incentivo. a uÚiizac;i.a:d.,·pro: 
gr~às de cómputador deseovolvidoa no Pais J!Or empr""'a priviadaa 
nacionais serâ·.leYuda em :c'on·La· p8ra efCit.O dÂ coftcessio dos iACeD&.ivoa · 
previstUo·n,; a'rt: 13 dà l.ei .. ·~ 7.:.!:1:.!. de 2!1 de outubro de l!la<l, beÚl como ' 
de financiamentos com recursos públicos. · 

§ 2~ Os ôrg4os ;; .;;.Lid~déi éiã' Ailniiniatraçiio Pública Direta ou 
lndireta; Fundaçõés; irlstituidiis ou m'andidas· pelo Poder Público e u 
demais entidades sob o .controle direto ou· indireto do Poder Público da· 
rio preferência, "m igualdade de condiçóes, na utilizaçdo de prolf8rn&a 
de computador· desenvoi"!,itloS _no Pais por t!:np~2sas privadas. nacio
nais, de conformidad,. eoni o que estabelece o art. 11 <ià l.ei n~ 7.232. de 
29 de outubro de"i!llW. 

§ 3~ A parlicipaçao ·do Io:stado 118 comercializaçáo de programas 
de computádor obedecerá áo disposto no inciso II do art. 2~ da· Le1 n~ · 
7.232. de 29 de· õúLubrci de 191!-1. · ·. · · · ·' · · 

Art. 33. AS açóes de ·n..i&lclãclê do · iel:iSt.fo uu do cada::ttra~~ni.O, · 
que correrilo ciri ~ci de íusLiça, poder6o ser propoStaS por qualquer 
interessado ou peta Unilio ~·ederal. · · 

Art. 34. A nulidade do registro consLilui matéria de defesa nas 
ações cíveis oú criminais. relativas il violaç4o doa direitos de au&Or de 
programa de computador. . - . . 

'riTUI.O V 11 

Das Sanç6es e Penalidadea 

An.. :~;. Violar direitos de autor de programas de· computador: 
l'ena - Deter.ç6o, de 6 l~eisl metes a 2 (doia} anos-e multa. 
Art. 36. (VeLado!. 

. . An.. 37. Importar, expor, ma11ter em depósito, para filia de comer• 
c•ahzaç4o, programas de computador de oria:em e:u.erna nio caduua· 
dos: 
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Pena -- UcteuçàcJ. de 1 (um) a 4 (quatro) ano:. e multa .. 

Parâ~rafo ünko. O dbpost.o neste arti"n não se aplic4! a 1,rC,gran1as 
inLt·rni.ltln~ t·x.du:-.iv•anu·ntt- J»unt •l••mcua:.tru(au uu .ufcriçllo de mercado 
em (~:iras nu cuaia:rt•:isns dt• natureza lt..~nica, cientifica.Du industriaL 

Art. 38. A ação penal, no crime previsto no art. 35, {Vetadol desLa 
h·i.. ê 1Jrunmvida n•t•dianLe •1ucixa. :.alvo quando pruticado em prejuizo 
da lJniao. Estado. Ui:stritn Federal. M unicipio, autarquia. t!mJ)~sa pú· 
bHca. sociedade d1.· C!'Conomllt mista ou fundação sob supervisio minis
tcria.W 

Pará~rat"u únicn A açãu 1wnai c ~•s d ii i~i·ncias J)rclinainare::t de busca 
é apreensão, no crime previsto no art. 3S dest.a lei, serão precedidas de 
vistoria. pOdendo o juiz ordenar a apreens6o das cópias produzidas ou 
comercializadas com violaçAo de diretio de autor. 'suáS vers6ea e dei-i· 
Va('õ~s. em poder do infratur ou de quem as es~ja expondo. mantendo 
em depõsito. reproduzindo ou comercializando. 

Art. 3il. Independentemente da aÇão penal. o· prejudicado poderá 
iD.tentar açào para proibir ao infrator a prâtica do ato incriminado. com 
a cominaçao de Pena pecuniária para o caso de transgress4o do preceito 
{art. 287 .do Código de Processo Civil). 

§ 1-:- ·.A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada 
com a de perdas e danos pelos ,prejuízos ·decorren~s· cJ·á ,infraçio. 

§ 2!' A:·a(àO civil. proposta .com base- em.vij>laçao dos direitos re
lativos à propriedade intelectual Sobre pro~tamas de computador. cor
rerã em segredo de justiça. 

§ 3~ Nos procedimentos cíveis. as .:Oedidas cautelares de busca e 
apreensão observarão o disposto no parãerafo · único do art. 38 desta 
lei. · -· · · - .. 

§ 4:" ·-Ó iU:iz Poderá conceder medida l~i~r. proibindo ao infrat.or 
a prática do ato incriminado. nos ten:DOS do cBput deste \U'tigo. inde
pendentemente de açào cautelar preparatõr.ia. 

§ s:· Será responsabilizado por perdas e danos aquele que reque· 
rer e promover as medidas previstas. neste e no artieo anterior. aeindo 
de má-fé nu llttr t•spirh.u dt•. emul~('io. capricho ou er~o grcis&eirn; nos 
~rmo:. du~ urts. lti. 17 t.• UI do Cod.ico d~ l:trucessu Civil. 

TITULO VÚt · 

Das Prescriçõe• 

Ari. -10. Prescreve em' 5 (cincot anOs éi aç4o civil pOr ofensa a di
reitos patrimoniais do autor. 

An. 41. Prescrevem. igualmente em S tcincol anos. as açóes (un· 
dadas em inadimplemento das obrigações decorrentes, contado o prazo 
da data;. 

a) que constit.ui o termo fin~l' dC validad~ técnica de versão 
pasta ~m c~mércio; 

b) da cessação da garantia. no caso de programas de com
putador desenvolvidos e elaborados por encomenda; 

c) da licença de uso de programas de computador. 

TITULO IX 

. Das Disposições Finais 

Art. 42. Esta lei entra ~m vigor na data de sua pub!ica_ção. 
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Parágrafo Unico.·- O Poder Executivo rc...:ulamentarâ c::.ta'· ~i no 
prazo de 120 lccnto e vantct dia~. a cunu.r da daLa de sua J)Uhlicaça<i. 

Are.. 43. ltevogam-se as disposições em contrãrio. 
Ura•ilia, IK de dezemi>ro de 19117; 166~ da Independência e !l!t~ da 

República. · 

JOSE SARNE)' 
l.uiz Henrique da Silveira 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidaáania) 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 15, DE 1996 
(N° 1.354, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Janeiro de 1996 

Dispõe sobre a remuneração da Policia 
Civil dos extintos territórios federais e 
dâ outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o As classes e padrões da tabela de vencimen~o da 

Po1icia Civil dos extintos territórios federais ficam transformadas 

em segunda classe, primeira 

reposicionados na situação nova, 

ocupantes. 

classe e classe 

na forma do Anexo I, 

especial, 

os atuais 

§ 1 o - O vencimento básico dos cargos da Policia Civil 

dos extintos territórios federais é o constante do Anexo II e serâ 

revisto na mesma data e no mesmo percentual aplicado aos demais 

servidores públicos civis da União. 

§ 2° - A forma de progressão dos servidores ocupantes dos 

cargos de que trata o caput deste artigo será fixada em . 
regulamento. 
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' Art. 2° - A remuneração dos cargos da Po~ícia Civi~ dos 

extintos territórios federais constitui-se de vencimento básico, 

Gratificação de Atividade Policia~. no percentua~ de trinta por 

·cento, Gratific~ção de Compensação ~rgâriica, no percentua~ de 

trinta por cento, Gratificação de Atividade de Risco, no perce~tual 
-· 

de trinta por~ cento, e outras vantagens de caráter pessoal 

definidas em lei. 

Parágrafo único - As Gratificações a que alude este 

artigo, assim como a Indenização de Habilitação Po~ifial ·C i vil, 

instituída pe~o Decreto-lei n° 2.266, de 12 de março de 1985, e a 

Gratificação de Atividàde de que trata o art. 3° da Lei Delegada n° 

13, de ~7 de agosto de 1992: 

I - serão calculadas sobre o vencimento básico do cargo 

do servidor; e .. 
--·~ 

' II não se incorporam ao vencimento, nem serão 

computadas ou acumuladªs para fins de ·concessão de acréscimos 

u~ teriores, sob ~ ·mesmo ti tuo ·ou. idêntico . fundamento. 

Art. 3° - A. Indenização de Habilitação Policial Civil 

passa a ser calculada no percentual de quatorze por cento para os 

cargos de Delegado de ~olicia ·civil, Perito Criminal Civil e 

Médico-Legista Civil, e de doze ~or cent~ para os cargos de Agente 

de Policia Civil,·· Escrivão de Policia. · Civil, Datiloscopista 

Policial Civil, . AUxiliar Operacional; de ·Perito Cr~nal Civil, 

Guarda de Presidio~ivil·e Escrevente Policial Civil.-

Art. 4° - O enquadramento nas tabelas de que tratam os 

Anexos I e II far_-se,..á mediante requerimento do servidor,. em 

caráter irrevogáve!l e irretratável, a ser apresentado -~o prazo de 

sessenta dias, contado da data da publicação·desta lei. 

O requerimento a que alude este artigo conterá, 

obrigatoriamente, expressa· renúncia do interessado relativamente a 

parcelas remuneratórias eventualmente deferidas aos cargos da 

Policia Civil dos extintos territórios federais decorrentes de lei, 

ato administrativo ou decisão judicial. 
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§ 20 -

previstas neste 

~nquadramento nas 

A não apresentação do requerimento 

artigo presumirá renúncia ao 

tabelas de que tratam os .. Anexos 

nas condições 

direito ao 

I e II, às. 

gratificações a que se :refere o caput do art. 2° e aos percentuais 

fixados no artigo anterior. 

" Art. 5° - O disposto nesta lei aplica-se aos inativos e 

pensionistas de servidores dos cargos da Polícia Civil dos extintos 

territórios federais.· 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. ·. 
~ 

Art. 7~ - Revoga-se a Lei n° 7.548, de 5 deo dezembro de 
_ .... 

1986. 

ANEXO I 

SITUA<;AO AN:l"ERIOR .. SITUA<;Ao NOVA 

CARGOS CLASSE PADRl'.o CLASSE CARGOS 

A III ESPECIAI; 

II 

I 

B VI PRIMEI RI'. 
Delegado de Po~icia. CiVil. v Deleqado de Po~~cia Civi1 .•.. 
Perito -cr±minal -CiVil IV Perito Criminal Civil 
~éciico-Leq~3ta ~v~l 

. 
Médieo-Leqista-Clvil III 

~ente de Policia Civil II Aqente de Policia Ci vti 

~crivao de Policia Civil I Es=ivão de Policia ~vil 

Dati.loscopista Pol:id.al Datiloscopista Pol.ic.ial .. c VI 
~vil .. Ci.vil 

!Aux.iliar 
v 

~eracional . . de Auxiliar Operacicna.L de 

Perito Criminal CiVil c IV SEGU!IllA Per~to Criminal Civil . 

Guarda de Presidio Civil III Guarda de Presiciio CiVi.l 

Escrevente Policial CiVil II- Escrevente Poli.cial Civil 
I 

o v 
IV 

III 

II 

I 
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ANEXO II 

TABELA DE VENCIMENTO 

... CARGOS ' CLASSE VENCIMENTO . 
Delegado de Policia Civil - ESPECL'\L 

Perito Criminal Ci~ PRIME:IRA 

Médico-Legista Civil SEGUNDA 

Aqente de Policia Civil ES_PECL'\L 

Escrivão de Folícia Civil .. PRIMEIRA 

Datilosçopista Policial Civil SEGUNDA 

~iliar Operacional de Perito Criminal Civil· 

Guarda de Presidio Civil 

Escrevente Policial Civil 

JUSWICAÇÃO 

M 1 c 1f' 1.m, c!e 1995,. do POder Executivo 

s-nt "?tS Memlnl. do c e caw NlciaaiL 

NO& liDa da miJO 61 da c "" 's"' FedaaL .ad:aelo l diMda ;= ;'O • 
VaaaP · : z i 1 de E t ;;I; de McJchtm do&Salbali. M I é &lido• 
Justiça. do P"• j *"' e 0rçamca1o. da AdmiDisaaçlo Federal e Reforma da Etmdo e da 

"-'da. o """" do pzvjelo de lei que "Disp6e - • ..,.uaeraç~o da-a.u doo
Teml6rios Fedenãse di-. pruvidea<:ias". 

Bns!lia. a de de- de 1!195. 

524,30 

445,66 

3_78, 81 

309,93 

254,~4 

210,94 

, 
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EXPOSJ:CAQ DE MOTIVOS N9 3S7-AIMJ-MARE-HF-MP0~1D& 29 DE 
AGOSTO DE ~ 995, DOS SENHORES XXRI:STROS DE: ESi'Aoo DA .nJS'fiÇA,. 
IX> PLANEJ"A."'ENTT E ORÇAME!i"l'O, DA AniUN:tSTRAçXo FEDERAL E I!E
FOmfA .DO ESTADO E DA FAZEt:DA 

E • ._ -l'losid<me da Rl:públjco. 

SubaiUU&IOS à deYada eord·deraçlo de Vossa Ex •· ã o -=m prujao de Jã. .. 
cfispee .XWC asa açJo da Policia CMI dos~ Tu:ilóaioa FeclerliL ... 
:z_ As l'ollcios Ci!1is dos e<-Tenilórios slo- pela UDilo. por força de kii-
CODomirK:a,icos a1o tendo tido ea:ttmA ' r nn: ~ 

3. Esas PoJicill ealc'J cou•apc ... de Clrp .• n · a * * Policia Civil. Pl:rilo ~ 
CMI. Médic:o-I.Csia Civil ...._., de Policia CML &crivlo de Policia CML D ? : 
Po&ciol CML Auàli>r Opaac:ioulll de hriiD Cri111in111 CML Guonla de ,_ Civi • 

EICiuuate Pdici:àl Civj. 

4. Ac ·, ·:• vigemeari&uià.Uailoa:c; s bffi'' deCIIplliare.....,aPolí:ia. 

W a Palicia bclcMiria e a FuaCHiitia Fcdelais. - éOmo a "Policia CML a Palicia Miliar 
e o Coapo de Boullo<iros Miliaar do Dimiro Federal e dos Territórios, --do 11t. 21. 
ilaciso XIV_-

5. As w ·YD reformas adsuitãsta~was 1eadas a efeilo em pvaaoa aaruicwu fiadlrma 

por incluir as catqoriu fwciouais de Polic:ilis lllllllidas pela Unilo a tlbela - de 

•• • KJ!SO elos demais JCnridores civis federais. 

6. Em deconênc:ia disso. os ;:uw::inkl40S das c:at:g01ias que Ki; 8c111 f5tU Po&:ia 

passnm a m- praticados nos mesmas valore de\idos is demais Ca1egotiu de xnidai:.S cm.~~ 
me11110 aquelas sem d:rfn;ltt exdusiva. ftlo s.1jeilas a qualquer ris:o. ou Klll o peculíl:r 

delpsle fisico 10 Iaos<> dloida--

7. 
Glalificaçlo de Compo&iÇio Orpilãca. bem como paua a adaloro ·•a-.ao búico ap5c:odo 
.,._ claais Kniclotu públicos civis da Uailo. w:s "do de tçatificaç:&:s esp:e::Ifu:u qae bus:am 

JmÇ as C "d.aeias:dad :!i ;' acfusivaeiafesraleosritcosiaenmtesao"deo""'!l<iiiiD 

di fimçlo policial. 

R •r . 

Projeto original encaminhado pelo Executivo: 

O CONGRESSO NACIONAL--. 

Janeiro de 1996 

Art. ,. As c:!.- o poda&o di - do • I I di Policia CMI das -
Territórios Federais slo bawlixa 1

" <!ü seguuda c:laM, primeira .._ o - eopoc:ill, 
roposicioaados aa situaçlo DO>a. aa-do Al>t:ml, os alUais oa-

§ t• o..,..;-báicodos-dã Policia CMI dase:diaiosTmil6rioiFederaisé o 
- do - li e seri ..,;.,., aa .,._ dasa e ao mesmo percemual aplicldo - demais 
servidonos públicos c:Ms da Uailo. 
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u· A ""--:.•:.pc:: .. ~·F ... clca -·-oa•r r clca- do"""- o .... 
dale: artiao ~ &adaaa u:a ' 

A1t: %" A 1 .... dai da Policia Civil clca -.o T- Foliais 
o'! i-r do r búico, Gtii'G ,,':".f:" AIMdado Palicillao pu- do -I"!':-

Gi (' ;s doC ;' o.p,;.:a..,p..-.;tdob~=--f'õ m Is doMWiododo 
lliKD ao pcn:reaiDII do-par-e-• ' B do peaool ddiaiiiU -loi, 

lfabrlinçlo....t:.~r ~--.. :a.:.;;:. :t'"t! ":=":.~ :!2-:F...:; do c;:.~-a:~-gr 
do AIMdadodoquo Da o 11t. 3" cfal.ãDelepda fl0 13, de17 de .... do 1992: 

a) Jedo a'nrlr'n .-e o"' caci""'•ál·,.,ft bisic:o do cargo do servidor; e 

b) alo·oe ã-poc- oo nacimeato, ,.... sdo C01i1J1Ui>c1as ou....,.... pua fias do 
w; ' de scri · • uJtsiora.IOb o llleiiDO rítulo cu idiatico fimdamenzo. 

Alt: 3" A IJ!d · ;s do HD'i• çl<> PQiiciol C'Ml passu ser calculada .O pu rei do 
quolOnle par--os-de Ddcpclo de Policia Civil, Perito Crimiaal CMI e M6dim-l :!!:;: 
Civil, e do dom par - - ee - do ~ de Policia C"MI, Eocri>lo de Policia 
~ Policiol Civil. Aalãlilr Opaaco oll de 1'eiilo Crileãrel C"MI, GulliiiT de PreácliO cm~._ --CML . 

Alt: 4" O.caq.:adi 011 abelas de que uatam os"- I e D &rsoe-i .....-.. 
-· ÍDW:IItDclo-"lar,--imMJsi>d e Õitelni&>d. al<fapc-.cloaoJnZDdo...
diu_cla_clap's I' -Lá. 

fi"O · a _....,.....,<XIIIIeri,~ .-
do illla 1 sdrliw a....,..:"- •• ·mJmiorce dd<ridu- ::;...-•. Policia 
Civil dor-T-F<rlrnio dr do lei, ato ioilmio&lllivo ou decislo jociQII. 

§ %" A niiS apceset oç• do~ nas~ J'='iSW neole rrtiso poeoumioi 
renúncia ao dinito ao enqtl8dnmento na: ubeia de que tntam os AAcxos I e II, âsgtl:l:if-aç·~aaque 
"'refemnoapoot do..._%" •- pti'CUIIUais fixodosaoutigo anterior. 

- S" o ~-Lei rplic:asse--.e de saW!on:sdal-
daPolíci& C'Ml dor erlilllos Tcniiários Fedaais. · 

M. 6" EslaL<i 0111a an .,;p ... - de sua pJ!olinçlo 

Alt:7" ~a1Aill".7.SCI,de5doclezaobn>de1986. 

Bruilio, 

ANEXO I 

srrtTAÇ\OAN IEIIIOK SITUAÇÃOI<OVA 

ÇARG03 CIASll& PADIIÃO . CI.ASSI: i CARGOS 

w 
A n ESI'ECIAL 

I 

VI 
v 
IV 

Ddcpdo*PdlcioChll 11 m I'RlMEIRA .,.,..,.. ......... cm~ 
-~a.il n P=ilo Cllillnll cmt ,,.,. I c cmJ I u·r Lt;sia Ciril _ .. _Cid .._ ......... Cirril _..,_Chi c VI E:KrW5D 6:: PaUcia Ciril 
o.;· L ....a:Chii v Dyi' L Nlc:i!ICI>ii 
Aaàliar Op:i 'dcP!:rilo Armiil<o:a- ... -
~Cid IV Ç-C"MI 
~ .. -Chi! c m Gania'* 'P«s6dio Ciril 

..,_C"MI n -----cml I 
SI!GUNJ)A 

v 
IV 

D m 
n 
I 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N! 2.226, DE 16 DE JANEIRO OE 1985 

Aut:otita o r • ..,. N•eioul ai/IUtll:l
,.,. do eaph.d da Compaallia Bn•Uein. de 
ElltnJ~Mtt. e C0111úeio - COBEC. • 
d• ou&n• pro•idlnda•. 

··O PREslDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuiçlo que lhe 
confere o artigo 55, item n, da Constituiçlo, 

DECRETA: 

Art. 1~ Fica o Tesouro Nacional autorizado a participar do capi· 
tal social da Companhia Brasileira de Eutrepoatoa e Comércio -
CQBEC~ subscrevendo açOes aU o limite de CrS 7.000.000.000 (sete bi· 
lho,es de cruzeiros):. em futuios aumentos do capital. 

Parágrafo único. No ato de subacriçlo, o Tesouro Nacional seri 
representado na forma do artjp 10. item v. da alínea b. do Decreto-lei 
n~ ~47, de 3 de fevereiro de1967. 

Art. 2~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito espe
cial, com recursos provenientes do Orçamento da Unilo. a fim de atan• 
der a despesa decorrente da subocriçlo de açOeo de qne trata o artip 
anterior. 

· Art. 3! Efetivad~ s partic;IJaçt:o acionária referida no artip 1!. o 
Ministro da Fazenda poderi conceder a prantia do Tesouro Nacional a 
créditos obtido• pela Companhia Brasileira de Entreposto• .. comárcio 
- COBEC. junto .a inat!tuiçOu financeiraa. públicu ou privadu, com 
sede ou estabelecimento no exterior, aU o valor correopondenta,· em 
moeda nacional. a USI 130.000.000 (cento e trinta milhoeo da d6lan1 
uorte-americanool, -desde que destinados ao relmanciamento da divida 
contraída pela empresa ou suao s11bslditriu a~ a data da publicaçlo 
deste decreto-lei. · 

Paráerafo único. Nas opersçOes do que trota este artigo. observar
se-i o limite a que se refere o artjp 1!. item II. bem assim o disposto 
no artigo 11. ambos do Decreto-lei n! 1.312. de 15 de fevereiro de 197-t, 
com as modificaç6ea posteriores .. 

Art. -4! Revopdaa as dispoaiçOes em contrário, este decreto-lei 
entrará er,n vigor na data de sua publicaçlo. 

Brasília, 16 de ieneiro de 1985; "164! da independência e 97! da 
República. 

JOAO FIGUEIREDO 
EnJaZJe Galv~as 
Delfim N.._etto 

LEI DELEGADA N! 13, DE 27 DE AGOSTO. DE_ 1992 

IDai&ui G,..tifir:•e&~• d• Atividad. pa• 
ta a Nnridorn civi$ do Pod.r Ezeeutivo. 
reri vaa~ • d~ ouua. providltleiu. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que, no uso 
da delegaçlo constante da Resoluçilo n~ 1. de 1992-CN, decreto 
a seguinte lei: 

Jaiiciro de 19% 
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AR. 1~ Ficam iDIItituidu eratirl.c:aÇjjea de atividade de 
-ooal civil, devido meaalmeate aoa aervidorea do Poder 
E:uc:utivo, rqidoa pela Lei a~ 8.U2CII de 11 de dezembro de 
1990, em valor calculado aobre o vencimento básico, DQS termos 
desta lei delepda. 

AR. 2! Oa servidores du c:arre~ de Diplomata e O. 
Juizes do TribUD&l Maritimo receberlo Gratific:açiD de Ativida
da ao perc:aatoal, ..ao cumulativo, da 160'5, sendo: 

"t - aos a partir de 1~ da qoato.de 1992; 
II - 100'5 a partir de 1 ~ de outubro de 1992; 

III - 120'5 a partir de 1~ de novembro de 1992: 
IV - 1.(0'5 a partir de 1~ de fevereiro de 1993; 
v - 160'5 a partir de 1! de abril de 1993. 

AR. 3~ A Gratificaclo de Operaç6ea Especiais, devida aoa 
aervidorea du c:aneiraa da Polícia Federal, da Polícia Civil do 
Distrito Federal e doa extintos TermóriDa e da Policia Rodovii· 
ria Federal. DO~ perceatual de 90'5, Doa termos du Leia ll~ 
1.1811121 da 11 da janeiro de 1991, 1..211111 da 13 da qoato da 1991, 
a 1.2'10141 de 17 de dezembro de 11191. fica traDafcmaada em Gra· 
tlficaçAo de Atividada. com parceDtual elevado para até 160'5, 
MDdo 120'5 PAIOS a partir de 1! da acosto da 1992, e o-
a partir de 1! de novembro de 199:t . · · · · ' · · ............. ': ........... _ ............ _._~········-----·-···-·-········-··-····· 
········-···-·······-··-···-··············-···································· 

.LEI N! 7..541, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1981 

' ~ ....... .,,. :zo do"f&IJOGO 
- -• .ouurawa:.r.az.ü••t••=uiau• 
~---~--~-2'·--O PRESWENTE· DA REPUBLICA, faço saber que o Coqreno 

NaciODal decreta a eu aucioDO a HCUill&a lei: . 
· AR. 1! Aplíca-H, i1o que couber, o. diapoato DO Decreto-lei D! 

2.251, de 26' de fevereiro !f• 1916, aos servidores piÍblicoe, ativoa a illúi· 
YOa, doa Tarrit6!Joa Faderaia, iDclDidoe os lzallaformadoa - Eatado" 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PARECER 

PARECER No 11, DE 1996 

/Ja COlv!ISS,tTO DH CONS1'!1V!Ç.'ÃO. JU5)11ÇA H 
CIDADANIA. sohre o Requerimento n" 03, de 1996, elo 
Senador ANTÔNIO CARLOS V.4.LA.DARES, que 
zrala de recurso à decisãO tomada na reunião conjunta 
das Cwnissõis de Assumos Hconômicos, Relações · 

777 
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. J:xteriorc:,~ e .Defesa Na;.:fo!7a! e de Fiscali=at:;ào e 
c~ont role, rr.:aii=a~lu no dia i o d;: jan~~ro de i 996. 
sobre o requerimemo de sua az:!'oria, de .C017Vocaç!Jo 
do ; .. ;ealwr FRANCiSCO Gi~AZZIANO. 

RELATOR: Senador JEFFERSON PÉhES 

I- RELATÓ:UO 

. c submetido ao exame desta Comissão o Requerimento 11° 03, 

de 1996, do Seriad~r ANTONIO CARLOS VALADARES, que trata de 

recurso à deci~ãj .tomada na reimião ccnjt:nta <fus Comissões de Asst:ntos . 

Econômico~, Ri".áções Exteriores e Defesa Nacior>..al e de FiscaF7 ação e 

Coatrole, rea!izs.dã no ciia ·1 o' de jé!lleiro de 1996, sobre o requerimento de sua 

·àut:Jna, de co.nvocação do Ser.hor FRANCISCO GPJ':.ZZIANl? . 

. Argumenta o requerente que, ~ rem-..ião em tela, da cham:G<l. 

~Su;;r.:'rccmissão do. S.IV.A,\1!?', o Senh01: Presidente, Senador ANTÔNIG 
·. 

-~~!c,... 1'- FAG.á .. !~i.G. ~~ ' ..... , ... 1.-:.,........ ... i ·d·-..... ,J 4 <l t \. .. r-..... ~ ~ ,,_ .. ... L .. "-.-..o..v, c._'"'~~-...,a p1e.;u h .. (;.~o o seu requcnmenLo \:;e 

C0!1voc:lção de cidadão paro d.::por. IiTes!gnado, recorre ao PlenáfiO, na foilna ~o 
s ?"~·~o "'rt _,~_, ... .:!. a·o p..,.c,.=..-~·1'0 ,...,+.,.r-o ~ - ~ '"' • • ... "i. ..... .::::th"l""• l l;'~~,.; .. • 

É o re1ãtório. 

II- VOTO DO RELATCa. 

Inicialmente, cabe vcnt1car a possibilidade de o presente 
recurso ser conhec!do por est.:. Comissão. Não nos pnrece possível conhecer dele 
com arrimo no citaco a:t. 334, § 2°, do Regimento Interno. 
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Prevê uqcel~ dispositiVo a possibilidade. de se recorrer ao 
?icnáno co Senado Fede:-a!, ouvida a Comissão ':!e Constituição, Justiça e 
Cidadania, das d·~cisces tomc:das. pelo Presidente do ·senado Federã.l sobre 
prejud{ciaiidsde de matéria dependente de delibernçfo desta Casa. Certrunente, 
caberia utilizar ~ste re::Ul"SO 110 caso de Dreiudicialidade de matéria, deciCida nor ~ ~ ~ & 

Presidente de Com!ssão, -us~ndo-se a analogia..Mas, n<;> caso; caberia recurso de 
decisão do ?resider:te ao nlcr.áriô desta e 1;.ão ao do Sem:do FederaL . . 

No ·entanto, entendemos que esta Comissão pode conhecer do 
recurso, com base no disposto no art. I O I, !, de nossa Lei InterÍ1:1. Estabelece 
.::sse último dispositivo ~l.!~ cabe à CCJ opinar sobre recursos ao Pkná:io de 
decisões terminativas das comissões, nos aspectos de constituciona!idade, 
juridicidade e re&>imentali&de. Parece-nos -que, ao se, referir a decisão 
tcr;ninativa, refere-se o Rei:,>imento Intemo à expressão em seu sentido lato, isto 
é, a todas as mat.érias que são decididas, tenninativa..T-ente, pela:;. comissões, or!a~ 
se inclui, sem. dúvida, a deiiberaçi!o sÕbre- a 'oitiva: de lliltoridades ou cidadãoS: 
prevista n.o a..rt .. 90, V, do RL 

Vencida esta preliminar, e;xa.-ninemos o recurso. Reitere-se 
que es~a CCJ somente pode anaiisar _a quest:_ nos se;.:s aspectos constitucior.&!, 
regime11tal e de juridicid::.;:ie, não podendo examinar o mérito de decisão tomc:.:la 
po:- outra comissão dentro 6 s<:as a:nb:.~ições privativas, como o caso, de decidir 
sobre quc!n será ouvido e1n st::lS a:Jdfências. 

Examimu~do a docllinc1•t:::ção aprcsen!ada pelo requerente c as 
notas tz.q:.li~-ráficas da reunião corJur!ta das Ccmissccs de Ass~tos Ecm:ômicos, 
Re!ações Exteriores e Defesa Nacional e de Fiscalização e Controle, re!:!izzda no 
dia lO de janeiro de i 996, verificamos que, naquela sessão, foram colocados em 
vOtaçã~, pelo ?resic!ent~, cs depoi~entos que. se-rla"ri,. ainda, efetuados p~~·ante 

• aC;ue!a denominada '!Superccmissão". Decidida esta questão, entendeu o Sc:-thor 
Pres!de.:te que se encontravam prejudicidos os requerimentos que solicitavàrr1 a 
ôi4iva de outr-aS pessoas que não as aprovadas naquela votação. der.tre os quais se 
incluia o do Serü1or Senador ANTÔNIO CARLOS V ALADARES, referente ao 
Senl:or FEANGSCO GRAZZ!ANO. 
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O. ii:.LStre parlamentar discordou da decisão da Presidência e 
recorreu ao Plenário das Comissões, que não acolheu o seu recurso, ratificando a 
d~::isão do Pr;;:sidente do colegiado. ~ 

A décisão de julgar prejudicado o requerimento do Senador 
;) 

AN·rô~IO CARLOS VALADARES. de oitiva do Senhor FRANCISCO 
GP..A7Zi:ANO, assim, não fodomada apenas pelo Presidente, m<!S pelo Plenário 
das Comissões, na reunião conjunta aqui examinada. 

Tratotrse, aqui, então, de decisão to:.n~da pelo Plené\:;'"i.P.. de 
uma comissão sobre matéria de sua competência privativa, qual seja, o de decidir 
sobre a conveniência; oport<.midade e necessidade de solicitar depoimento de 
qualquer autoridade ou cidadão, ex vi'do disposto no art. 58, § 1°, V, da Carta 
Magna, e no art. 90, V, do Regimento Interno. 

Destarte, não nos parece ter havido, na decisão em tela, vício 
de incm<stitucionalidac!.e ou de antiregimentalidade, sendo válida, do ponto de 
vista tonnal. 

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pelo 
indeferimento do Requerimento · n° 03, de 1996, interposto pelo Senador 
ANTÔNiO CARLOS VALADARES, que trata de recurso à decisão tomac!a n~ 
rem:ião conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos, Relações Exteriores e 
Defesa Nacional e de Fiscalização e Controle, realizada nó dia 1 O de j:u:eiro de . . - .. 
l 996, sobre o requerimento de sua autoria, de convocação do Senhor - -
FRANCISCO GRAZZIANO, cabendo a decisão final ao plenário do Senado. 

Sala das Comissões 24 de janeiro de 1996. 

Íris Rezende _Presidente, Jefferson Péres _Relator (vale a emenda), Romeu Tuma _ 
José Ignácio Ferreira_ Antônio Carlos Valadares _ Bemado Cabral_ Ademir Andrade_ 
Josaphat Marinho_ Guilherme Palmeira_ José Bianco _ Edison Lobão_ Lúcio 
A1cântra. 
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O SFI. PRESIDENTE (TeotOnio Vilela Filho) -
O expedienlelido vai à publicaçãO. 

Sobre a iriesa, projeiD de lei que será lido pelo Sr. 
12Sec1~K1 em exen:icio, Senador Vakrir Ganpelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DQ SENADO N!!-14, DE 1996 

Estabelec:e;ena para os crimes de 
homlcldlo culposo e de Jesao corporal 
culposa, c1ec:orrentes de acidente de tran
sHD. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art 12 Aplicar-se-á ao crime de homicídio cul

poso, resultante de acidente de transito, a pena de 
detenção, de 3 (três) a 9 (nove) anos. 

Art ~ Aplicar-59-á ao crime da lesão corpol'al 
. culposa, restitante de acidente de transito, a pena 
de detençãO, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

Art 32 Aumentar-se-á de metade a pena apl"l
cável ao agenle que cometer qualquer dos delitos de 
transito de que traiam os artigos anteriores desta lei, 
se ele estiver, voluntária ou c:Uposamente, dirigindo: 

I - sob o efeito de bebida alco61ica ou de subs
tancia que produza conseqilêncía análoga; 

11 - em excesso de velocidade.· 
Art 42 Os condulores de veículos que se en

volverem em acidente de trânsito com vítimas serão, 
dentro do prazo de duas horas, a contar da ocorrên
cia do evenlo, submetidos a exame médiccrlegal 
para verificação da existência de efeito de bebida al
cóólica ou de slbs1ância que produza conseqüêncía 
análoga 

Art 52 Nos delitos de trânàito de que trata eSta 
lei não haverá sl.bstituição da pena privativa de li
berdade, se a condenação do agente exceder a 4 
(quatro) anos. 

Art 611 Esta lei entra em vigor na dala de sua 
ptjjlicação. - -------

Art 72 Relogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçlio 
Despiciendo repetir argumentos que demons

trem a IIEicessiclade de se coibir os abusos que se 
têm praticado no transito das cidades e rodovias 
brasileiras. Os delitos desta espécie têm ocorrido em 
profusão, sem que a Justiça disponha -:!e instrumen
tos legais de punição adequados para desestimular 
o cometimento desses crimes. 

Muito embora exislam tentativas para se re
frear prática 'e legalmente a direção perigosa, é pre
ciso que se contenham os excessos, mediante ade
quação das penas cominadas aos crimes de homicí" 

dia culposÕ e de lesão corporal ruposa. Trata-se, 
especificamente, de se 3001P.Otar as penas previstas 
nas disposições do Cócfrgo P.enal pertinenleS a es
ses ilícitos,-quandÕ ocorrerem, especificamente, em 
conseqüência de aêidente de transito. 

Assim, a melhor opção para atender a esse re
clamo de toda a sociedade é, por iDiérmédio de le
gislação extravagante, cominar aos derdes em ·foco 
penas mais severas. Para tanlD, optou-se por elevar 
a pena de detenção de um a três anos, para o crime 
de homicíã10 culposo, prevista no§ 32do art 121 do 
Código Penal, para a pena de detençao de 3 (três) a 
9 (nove) anos. Elevou-se, tarmém, na mesma linha 
de raciocínio, a pena de detenção para o crime de 
lesão corporal c:Uposa, de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano, para a pena C:9 1 (Lm) a 4 (quatro) anos. 

Utilizou-se o mesmo tipo de pena, de vez que a 
detenção teria melhor feito, haja vista que o aumen
to da pena aumenta. tantlém, o prazo de prescrição 
do delito. Tal fato permite que o processo seja con
cluído e que a pena venha a ser realmente api"ICada 
ao culpado. Cominar a pena de reclusão para essa 
espécie de crime não asseguraria o beneffç!o da 
certeza da punição, de vez que o I!Ínimo daí pena 
não seria tão elevado e, por esta razão, possiJllitaria 
o curqlrimenlo da pena em liberdade ou meSlill a 
sua prescrição. . 

De outra parte, cumpre salienlar que a hip(lt&
se de se alterar o próprio Código Penal não se mos
tra adeq11ada Com efeito, as disposiçl5es daquele 
diploma legal abrangem todas as espécies de crime 
culposo. Assim sendo, certamente há casos em que 
a aplicaçãO da pena de detenção, para que se faça 
justiça. não deveria ser tão elevada, e, ntiiD menos, 
seria aplicável a pena de reclusão, se est> espécie 
de pena fosse a escolhida para punir os DfciiDs em 
comento. 

Registre-se, também, que a iniciativa prevê au
men1D da metade da pena para o caso em que o 
agente estiver sob o efeito de bebida alco61ica ou de 
slilslancia que provoque conseqüência análoga Es
tabelece, ainda. que a condenação superior a quatro 
anos não permite que haja subslittição da pena pri
vativa de libertlade por outra restritiva de direito. 

Em síntese, o projeto visa a dar instrumentos 
legais à auloridade judicial para, principalmente nos 
casos de embriaguez voluntária ou culposa; aplicar 
sanção que constitua remédio eficaz para 9ue haja 
maior respeito à vida humana no trânsito elas cida
des e rodoViás braSileiras. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1996. -
Senador carlos Bezerra. 
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O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) -
O projeto será publicado e remetido à Comissao 
Temporária incuni:lida de estudar e emitir parecer 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n!' 73, de 1994, 
que institli o Cócf.go de Trânsito BrasHeiro, de con
fornidade com o disposto no art. 37 4, inciso 11, do 
Regimento Interno. . 

SR. PRESIDENTE (TeotQllio Vilela Filho) - Hã 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor
ge. S. EJcl. dispõe de 20 minutos para o seu pronun-
ciamento. . 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o segt.inte d"ISWSO. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, em diver
sas oportunidades. durante o ano passado, fiz pro-

. nunciamenlcs aqui neste plenário sobre o processo 
de planejarilento e orçamento. De forma mais espe
cifica, no dia 21 de setembro, reportei-me à Resolu
ção n!' 2 do Congresso Nacional que traia do foocio
namemo da Comissão Mista de Planos e Orçamen
tos. Naquela altura. enfatizei a importancia que os 
orçamentos e os planos representam para os parla
mentos a nlvel II'Uldial e mostrei, também, que a 
Constiluição Federal de 88 definiu es1a prioridade na 
Car1a Magna brasileira. sobretudo, priorizou a t::ria
ção de uma Comissão Mista quê fosSe responsável 
pela cf!SCI JSSii.o destes instrumentos importantes do 
processo de tomada de decisão na sociedade brasi
leira. 

Lembramos, iambém, que tivemos. em função 
do funcionamento desta Comissao, a partir do ano 
de 1988, casos realmente de mau u50 do Parlamen
to qiJe colimou na famosa CPI do Orçamento. 

Exa1amente, naquela ocasião, expressei rri
nhas expeclalivas favoráveis em relação àquela Re
solução, uma vez que ela trazia mudanças funda
menlais na meiDdologia da cf!SCIJSS'Jo·e da aprova
ção do processo. Mas acho que estava enganado. 
Agora a prática nos mostra que era precipitada a 
nossa alegria de mudança de comportamento da 
Comissão. 

Dentre as mudanças na Resolução n" 2, a que 
mais nos agflK!ou foi aquela de dar prioridade às 
emendas coletivas, sobretudo regionais e de Banca
da A restriçao às emendas incividuais em número 
de 20, o não acatamento de emendas localizadas 
cuja realização não pertence à esfera do Executivo 
Federal, ao lado de outros procedimentos estipula
dos, levou-nos a imaginar que o processo estaria 
mais democratizado, dando oportunidade aos te-

mas de maior interesse dos Governos Estaduais, 
evitando-se, com isso, o casursmo e priorizando 
uma visão macro para cada Estado e para cae!a Re
gião. • 

Tão logo o p1oc :sso·foi iniciado, a Bancada do 
Estado do Pará reooiu-se com o Governador AmirGe
briel para tra;a" uma esbàlégit e definir p1iolidades. 
Após várias nuliões e discl JSSÕ'3S e dianle de IDI Je.. 
que enorme de alternativas, coube aos Senadores e 
DeptAados Federais definir as dez emendas que se
riam endossadas pela Bancada Foi um trabalho al
tamente satistalbrio e generoso, no sentido de que 
mesmo os Parlamentares que não apóiam o Gover
no estavam dispostos a lutar em prol do desenvolvi
mento do Estado. Foi uma experiência democrática, 
positiva, alvissareira e tive o privilégio de ser indica
do coordenador da Bancada e, pol1anto, tive a 
oportunidade de vivenciar todo o processo de discus
sã::J da Comissao. 

Considerando, na verdade, a siluaçli.o precária 
da infra..estrutlx rodoviária do Estado e as nec e s sj 
dadas de expansão do atendirnent> no setor energé-" 
tico, as emendas do Pará foram concentradas em 
apenas um setor: o da infra-estrutura. Gostaria de 
ressaltar que esta não foi uma decisão aleatória 
dos Parlamentares. O Pará é carente no setor. 
Não foi por acaso que as dez emendas da Banca-
da ficaram exatamente na infra..eslriJtur energia e 
transporte. 

Lembro que Tucuruí, a maior hidroelétrica bra
sileira. fica no Pará, e grande parte do Palá não tem 
energia elébica. Isso é uma incoerência, uma incon
sistência política e técnica. 

Por isso, priorizamos dois projetos i~. 
que seriam exalamente de ampliação da ação do 
Tucuruí, atrávés do inhão, da TransamazOnica e do 
Baixo Tocantins, para resolver os problemas de ca
rência de energia, uma vez que Tucurur atende a 
outros Estados, mas não atende ao Pará. Traia-se 
de uma incoerência Por isso, são projetas altamen
te prioritários. 

Além disso, o Pará se compõe também de ro
dovias transestaduais importantes como a Santa
rémfCt.iabá e a TransarnazOnica, para citar dois 
exemplos, absolutamente abandonadas e que pre
cisam ser realmente restauradas, porque têm um 
liapel macrorregional importantíssimo, além dos 
poros. 

Portanto, na intra-estrutura do setor energélioo 
e de transporte foram concentradas as emendas de 
Bancada 
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Agora, lamentavelmente. verificamos que. ape
sar de correia. nao foi uma decisan inteligenie do 
ponto de vista do processo, deste processo que ai 
eslá na Comissão. Um proc e s s o que ignorou os cri
térios técnicos mais simples que existem, ignorou a 
lógica e a coerência política e adminisllativa. 

Como V. EX'Is sabem. a Comissão foi st.Odivi
dida em sete subcomissões temáticas. o Sub-Re
lator da Infla-Estrutura:" que interessa. no caso. à 
minha ciscussão, apresentou dois relatórios: no 
primeiro, apresentado na semana passada, deci
diu, de fonna irresponsável - permitam-me o ter
mo -, rejeitar todas as emendas coletivas regio
nais, estmuais e individuais e eleger, sabe Deus 
sob que critérios,· algumas que denominou de 
emendas do Relaklr. 

Na verdade, o Rela1or apreseÍila emenda cor
. retiva, supletiva e nao emendas nonnalivas que 

slb;tituam os Parlamentares e as Bancadas. 
Ao Pará coiberam 3 emendas no valor de 34 

milhões, 2 no setor de energia e 1 rodovia. As 7 
emendas reslanteS foram ignoradas, sendo· que o 
sub-relaiDr aiou a ligua de indicação ao relaklr ge
ral, sobrecamlgando, dessa forma, a decisao final 
da Relaloria-Geral. . 

Mostramos de forma dura e euláli:a a incoe
rência técnica, me1Ddológica e política do relatório, 
absolutamente inconsistente. Evidentemente, que 
esse relatório surrealisla não poderia sobreviver. 

A subcomissão rejeifDu-o sem secjuer disculi
lo. Howe unanimidade de pensamimto. Era um des
respeik> ao trabalho dos Parlamentares das Banca
das e sobreb.Jdo à Resolução f12 2. 

Tratava-se de um relalório sem 11' oalqloer crilério. 
Então, o sub-relator. coagido e de acordo com 

a exigência da subcomissão, apresentou. ontem. o 
segundo relalório, um pouco piõr téalica e politica
mente que o anterior. Mas, infelizmente, fOi aprova
do, Srs. Senado_res. 

Se deciã.U, ignorando, mais uma vez. os mais 
elementares critérios técnicos, ratear a verba de for
ma linear pelas obras do Pais inteiro, destinando 
R$2 milhões às emendas de Bancada e R$200 mil 
às. inãiViduais. TaniD faz que uma rodovia tenha 3, 
300 ou 3.000 mil quilômetros. Tanto faz que a linha 
de transmissão vá custar 30, 20 ou 1 O milhões. O re
curso é o mesmo, ou seja, 2 milhões. A matemática 
é simplista: apresentou duas emendas leva 4 milhõ
es; apresentou cinco emendas leva 1 O milhões e as
sim por diante. O mesmo proceãunento fOi adotado 
para as emendas de caráter regional: 2 milhões. 

Não importa o projeto, o nfvel e o estágio do projeto 
nem a região onde eslá inserido. Nlio tem lógica 
nem coerência. 

Além de um desrespeikl, esta é uma fonna pri
l'l'áia de tratar os recursos p(brrcos. De que aclianla 
evoltmnos tanto no papel, se, na prática, a coisa é 
retJ:ógrada? De que adian1a JXISSUÔ1TIOS uma para
femália em termos de tecnologia modema, se, na 
prática, uma simples conta de ãNiclir resolve tudo? 
Para que Relalor se o computador pode fazer isso? 
Foi uma incoerência realmente o que aconteceu na 
Subcomissão. O critério foi o mais injUSID e o mais 
inçoerente possível 

Em contraposição, façamos justiça, os demais 
re1a1ores setoriais tiveram um procedimento ãlferen
te. Observamos que as Bancadas que apresenlaram 
emendas aos outros setores - não em ii1fra.eslrulu
ra- foram bem aquinhoadas, de certa fOrma. Não se 
escuJaram mt.ilas reclamações. Houve, na verdade, 
discussão, critérios, princípios. 

Pior para- o Pará, que coroee~ di ou as suas 
emendas nas mlios de um só relaiDr, de urn;só Sir 
tor, e foi enonnemente prejucicado. As erilendas 
aprovadas, no total, de 16 milhões, faziam parte de 
um total de 292 nilhões. 

Esla nos inàignacios com tamanho desprop6si
to. F"IZiliTIOS um levantamento àpenas da siluação 
das Bancadas da Amazania Legal - ollem bem, de 
9 Es1ados - e verificamos casos como o de um Es
tado que, com uma população de 200 nil habilantes, 
consegLãu 17% dos recursos solicitados pela Banca
da. E o Pará, com a maior popwação da Região 
JltmazOnica, com uma população de quase 6 milhO
as de habitantes, conseguiu apenas 5%. E o pior, 
se se relacionar a população às emendas e aos 
recursos aprovados nas 7 subcomissões, a situa
ção do Pará e de alguns Eslados, como o Mara
nhão e o Amazonas, é muito ruim. Por exemplo, 
hã Estados que receberam, nessa relação popula
ção/e""'nda recebida, 89.0. O Parã, o maior Esta
do da Região AmazOnica, recebeu 3.0. ~ realmente 
uma incoerência. Não estamos contra o fato de que 
Estados ela AmazOnia sejam privilegiados, mas es-
1amos contra a penalização e a <iscriminaçOO em re
lação a> Eslado do Pará 

Vamos ser penalizados porque concentramos 
as nosSas emendas em um único setor, que teve 
um relator irresponsável e inconseqüente, que não 
usou nenhum critério técnico, metodológico e políti
co para optar entre as várias demandas das várias 
8anca1as. 
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FIZemos co~ação com os Estados da nos
sa Região. Eslamos também elaborando qUadros re
ferentes ao País inteiro e vamos mosllar a inCoerên
cia e a injustiça cometida na Comissão. 

Não podemos, portarm, aceitar passivamente 
essa vergonhosa situação. Perg..m: seria diferente se 
tivéssemos disbiluído as emendas de Bancada pelos 
sete relat:lres? Penso que sirn._.porque os ouros setcr 
res usara1J1 critérios e princípios. O Relator da Stbco
missão de lnfla.E":slrln.a infelizmente rál fez isso. 

Temos que lerrilrar que há l'leCeSSkfade de 
uma malha rodoviária. de um se!Dr energético no 
Pará, que é úm Estado que tem 1 milhao e 200 mil 
qlilõmetros quadrados e 6 nilhões de habitantes, 
com problemas graves, e que atende, comó eu dizia, 
com a sua energia, outros Eslados"e não é benefi-

. ciado com energia, com rodovias transestaduais, 
apesar de ter gravíssimos problemas de trafegabili
dade. 

Ora, o que importa é que constem no Orça
mento a proposta original do Governo e as emen
das do Pariamento brasileiro. Não impOrta que 
haja vetos, porque é um grande erro dos gover
nos. Aprova-se aqui emendas, aprova-$e no Con
gresso Nacional e o Govemo faz o contingencia
mento, sem owir o Congresso Nacional. Este é 
um problema que temos que resolver e definir. Se 
ITI!'lrece um discurso à parte. Não vou tecer conside
rações sobre esse aspecto. 

Mas eu diria o seguinte, para ser mais preci
so e resumir o meu pronunciamento: que há solu
ção, hã, porque ultrapassamos a fase da stbco
rnissão e temos uma solução a ~ível global. I e
mos que lutar. para que a. Comissão, através da 
Relatoria-Geral," que somará os sete relatórios se
tonais, corrija as disparidades regionais e setoriais 
·qi.Je vãO ocorrer. 

O mapa que apresentamos é iBalmente gritan
te e incoerente. Já que o tra1amento foi selorial, te
mos que englobar essa visão, dentro de cada re
gião, corrigindo as·distorções. O Relator-Geral tem 
esse papel, porque tem um estoque de recursos 
que pode superar as injustiças e os equívocos que 
o Parlamento não pode cometer na Comissão de 
Orçamento. Foi editada uma resolução que tenta 
superar os equívocos do Congresso Nacional no 
passado e temos que lutar para _que o Orçamento 
seja aquele possível, não o ideal; o possível apro
vadO dentro de critérios técnicos: e políticos e que 
procure reduzir injustiças sociais, superar disparida
des regionais. 

Por isso, aqui "estamos conclamando os com
panheiros, para qué tentemos, junto à Refatlria-Ge.
ral, corrigir os equívocos oornetidos em relação ao 
Pará e a outras regjões. · 

O Orçamento é um instrumento importante do 
processo de decisão em qualquer sociedade moder
na e ele deve ser um instrumento de oorreção de 
rumo, de busca do desenvolvimento social e susten
tado das nações, e não, de certa forma, o equívoco 
que está sendo definido pela SUbcomissão de lnfra.. 
Estrutura, levando a que o Congresso; mais uma ' 
vez, seja criticado por essa decisão. 

Não podemos estar na contramão da história. 
Por isso, achamos que ainda há tempo da Comis
são de Orçamento corrigir equívocos, para que 
este Congresso possa cumprir bem o seu papel, 
que deve estar centralizado sobretudo no aspecto 
dos planos, no aspecto dos orçamentos, de tal or
dem que esses instrumentos reflitam as priorida
des nacionaís propostas pelo Govemo Federal, 
mas decididas de forma coerente pelo Parlamenlo 
brasileiro. · 

Eram estas considerações que eu queriaiazer 
nesta tarde, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (TeolDnio Vilela FiÍho)
Concedo a palavra ao Senador l3emardo Cabral. 

V. Exi- dispõe de 20 ninutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia 

o seglinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. tenho ouvido e 
6do a idéia que compõe uma emenda constitucional 

·no sentido da extinção do sistema coll1llementar de 
previdência dos Parlamenlares. 

Ora é um argumento falso, ora é um ai'gumen
to ve!dadeiro, mas nunca se chega à média Por 
exemplo, tenho notado se dizer qtie um Deputado 
que atinge dois períodos, ou seja, oito anos de man
dato está automaticamente aposentado. E as criti
cas são as mais violentas possíveis aos integrantes 
ooPariWoonto. · 

É preciso defender um pouco nosso País. No 
Brasil, o Parlamentar só tem direito à pensão depois 
que atinge os 50 anos de idade. 

Na Alemanha, Suécia, Noruega e Israel a pen
são é custeada integralmente pelos cofres públicos. 

Agora, vejam V. Ex's: enquanto, no Brasil, o 
Parlamentar paga a contribuição de 1 0% do subsídio 
integral e o periodo de carência exigido é de oito 
anos. ninguém se reoorda de registrar que esse é 
um dos mais longos do ·mundo. 
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Na Oinarnan:a, é de 001 ano; em lsmel, quallo 
anos; França, Bélgica e Estados Unidos, cinco, e na 
Alemanha, seis.. 

Sr. Presidente, resoM ;..; ~ jã voü antecipando, 
antes que a emenda constitucional chegue aQii -, 
aprese ilar, com a responsabilidade~ Quem Joi Re:
laiDr~ da .Assenilléía Nacional Constiluinte, 
0018 emenda à emenda constitucional, com o se-. ,.. 
gl.lnte texlo: 

"Dê-se a> artQo -- asegtinte rec~açan· 

Art. ··--- !: extinto o sistema COIJ1lle
mentar de previdência elos ParlamerdareS 
(lnstituiD de Previdência dos Congt e s s'stas 
- IPC - e 61gAos congêneres estaduais e 
municipais). 

§ 12- AiJS partamentai'esTederais, · es
taduais e roonicipais que estejam no gozo 
do beneficio da pe1 asao inslitufda na legisla
ção pertinente "é asSeQurada a. sua p8rcep
ção de acordo com os clilétios legais em vi
gor na dala da prorrugação desta emenda 

§ 211-- AiJS parlamenlares federais, es
laduais e municipais, ~ do siste
ma e que já tenham adqUrido o cireilo à 
pensl!ío, terao assegurado esse beneffcio na 
fonna da lei vigente, recolhendo as contri
btiçOes através dos respectivos Poderes 
Legislativos a que pertencem. 

§ 3" - O Orçamento FJSCSI da. União, 
dos Estados e dos. Municípios, consignarão •. 
anualmente, no Anexo !lo Poder I egislativo, 
á dotação necessária e sulicieniB para o 
custeio das despesas decorrentes desta 
emenda. . 

§ ~ ·- O· palrimOnio, bens. valores e 
quaisquer direitos ou obrigaçOes do lnstitulo 
de PrevidênciadosCotiOI e ss·stassaotrans
fericlos integralmenla à propriedade ou res
ponsabilidade da União. 

§ 52 - Competirâ às Assembléias le
gislativas e às ·camams Municipais dispor 
sabre a matéria constante do parágrafo an
terior no ambito de sua jurisdição. 

Sr. Presidente, tive a caulela de redigir 
a seguinte juslilicação: 

A presente emenda tem corno objetivo 
rasolver racionalmente o problema do lnsti
tu1D de Previdêncía dos Congressistas e de 
órgãos congéneres porventura existentes 

em Estados e Municípios da Federação, 
face à disposiçao da emenqa constiluáonal 
sobre a Previdência Social de extinguir as 
chamadas @OS8I1Iadorias especiais - . 

O sistema co!J1llementar que ora se 
pretende extinguir; . ciiiado pela Lei oQ 

4.284163, existe em inUmeros países de tra
ã!Ção c:lernocrálica e sua implantação foi an
terior à iniciativa do então Oepulado Federal 
Monsenhor Arruda camara, em 1963 - de 
quem o eminente Senador Antonio Carlos 
Magalhaes e eu fomos colegas nos idos das 
Legislali.ras de 1966161,' quando S. Ex'- se 
ausenlou para a Prefeitua. 

Assim - continua minha justificaçao -, 
ele não constitui uma -'!riginalidade, nem, 
face às cara:teristicas do exercício Clli'Úli.J9:
do do mandato parlamentar, lJil escAIIdalo. 

Acolhida,. porém, pelas Lideranças do 
Poder Legisla!No, do Executivo e das Cen
tras Sindiceis a idéia de-sua exti~ cum
pre a> Congresso evilar que exemplares e 
dedicados servidores da Pãlria,. erNQiheci
dos no exen::ício do mandato parlameulai, 
sejam privados do un benefício que lhes 
permite sobreviver com a mlnima dignidade. 

A emerida·ob8dece à~ dei.~ 
gresso de inovar sem comelet injustiça. · 

Na Assembléia Nacional Constituinte 
de 1987188, o entao nobre Senador' José 
Paulo Bisol ~ emenda extingtindo. 
a pensao do ex-Presidente da Rep(i)lica. 
Como Relator Geral, acolhi a idéia, !qlli
mindo o disposilivc;l que, na Consti!Ução de-
1969, foi inserido. . 

TIV8, contudo, o cOOado de não pneju
dicar aqueles jâ no gozo. do benefício ou, 
com dil'!lito a usufrui-lo. A ~ pura.~. 
simples do dispositivo pennitiu se alcançal:i-
se essa fórmula. · 

Agora, coerãntemente, mantenho a
posll.l'a de pleitear a aprovação da presente· 
emenda. 

Sr. Presidente, quando falo naqueles que são 
privados de un benefício para a sobrevivência, que
ro registrar um nome, só 001- embora conheça nú
tos -, de um dos Parlarn9ntares mais honrados que 
conheci na minha vida e com quem convM: AntOnio 
Garlos Konder Reis. 
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S. ExA foi Governador, Senador, Deputado Fe
deral, Vice-Gõvemador, Relator-Geral da ConstitU
çao de 1967 e vive hoje exclusivamente da spa pen
são do IPC. Imagine, V. ExA, se ele, como tamosoo
tJOs, de uma hora para outra, vir retirado ou sentir-se 
apeado desse beneft'cio; o ·que isso não rapre
senlará para um homem que encaneceu na vida pú- · 
blica, faz~ da ãgnidade e da honradez a sua 
bandeira pessoal? ""' 

O Sr. Jos6 Roberto Arruda - Permite-me V. 
ExAtm aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo ir11 
aparte a V. Ex&, Senador José Roberto Arruda 

o sr. Jos6 RoberiD AmKia- Senador Bemar· 
do Cabral, desejo cumprimenfá.lo ~ sua iniciativa. 
v. &&, com a experiência que tem, principalmente 
com a que .adql:iriu conbibuindo com o Pais na As
sembléia Nacional ConstiiUnte, faz lniS emenda 
consllluclonal - nAo só pelo que se pOde perceber 
da leilln que fez da tribuna - que dá lniS solução 
racional a um problema que fatalmente teria que ser 
discutido no Congresso Nacional, assim como a1aea 
lniB qnesrao de carâtar ético. No biSianta em que o 
Congre s s o Nacional tem a missão, que lhe foi outor· 
gada pela sociedade brasileira e prowcada por ini
cialivas do Governo Federal, de fazer lniB refonna 
na Pravldência Social, esta passa pela cfiSCIIS s ao de 
segmentos organizados da sociedade. inclusive sin
ÕJCalos de ~ados e patronais. E, no momento 
em que ganha formaiDs de consenso no seio da~ 
ciadade a extinção de aposentadorias 3Speciais, não 
poderia ele próprio, o Congresso Nacional, que vai 
encaminhar essa matéria, apresen1ar lniB fonna de 
aposentadoria especial que ficasse eo largo da re
fonna que se pretende fazer no sistema de Pravi
dêricia Social brasileira Por outro lado. não poderia 
cometar a injustiça de "permitir que o Bfasil fosse o 
único Pais do I1Uldo a fazer com que o passado 
fosse colocado sob risco. Muitas vezes, temos incer
teza sobre o Uuro; ter incerteza sobre o passado é 
algo· muitó mais grave. Penso que essa solução ra
cional, aventada por V. Ex&, deve colocar nos seus 
devidos tarmos um assunto que fatalmente está sen
do abordado pela opinião Pl1llica. Quero até falar 
sobre uma experiência pessoal: há poucos dias, fl.i 
a tm programa de rédio, transmitido em lniB rodo
viária. e havja várias pessoas participando ao vivo 
do mesmo. Uma pergL.ma feita insistentemente era 
como que o Congresso Nacional iria votar uma refor
ma da Previdência, detendo, ele próprio, o privilégio 
de uma aposentadoria especial. Penso que, guarda-

das as proporç0es e a racionafldade dessa emenda, 
o Congresso Naci9nat, ao acolher essa propos1a. 
sairá na frente, inclusive em termos éticos, para ter 
tranqüiliclade de apreciar e de votar a reforma da 
Previdência. 

O SR. BERN.,RDO CABRAL- Quero agaa:lecei 
V. &&, Senador José Robeltl Ainda, porque a mm 
que nenhuma liderança se afinna pela o~. Se o 
Senado, que integra o Congresso, se omiir pua e 
sii'J1li9Smenle de dar urna soluç!!o racional, apenas fi. 
cando na esteira de proleger os que são da sua Cas!!, 
como se convencionou. ficará m!R> mal. E terá de 
fazê-lo com coragem; e a coragem é encontíar 001a 
solução que não prejucfque aqueles que, eo longo 
da sua Vida, conlaram com essas ciR:unstancias. 

Ora. a partir de agora. que se criem regras, 
que se estabeleçam cificuldades, que mecanismos 
outros venham tr;lzer ao Parlamentar uma nova indi
cação, apontando caminhos para se chegar a solu
ções COI"ICielas. 

Agradeço o aparte de V. ExA 
Sr. Valmir Csmpelo - V. Ex& me permite tm 

aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço o aparta 

do Senador Valnir C3pelo com tm.Do prazer~ 

O Sr. Valmlr Campelo - Senador Bernardo 
Cabrai, quero parabenizar V. ex-. V. ExA apresenta 
uma emenda da proposiçao feita pelo Govemo e a 
encaminha eo Congresso Nacional. Essa emenda 
que altera o sistema da Previdência Complemen
tar dos Parlamentares é de suma itnportflncia, 
como disse o eninenta Senador Jofé Roberto Ar
nxia. A Nação realmerite cobra uma soluçllo de to
dos nós; cobra uma definição a esse. respeito. E V. 
J;xll, mais uma vez, foi múto feliz na elaboraç!io 
dessa emenda, porque ela não apresenta nenhú
ma injustiça. Pelo contrário, v. ExA faz· justiça 
àqueles que produziram e que conlribufram para o 
engrandecimento do nosso Pais. A emenda de V. 
EllA é transparenta. objetiva, graças ao seu conheci
IT\Ilnlo e à sua experiência. Ainda bem que temos V. 
Ex& no Senado Federal •. que foi o Relator-Geral d<i 
COnstituinte. 

O SR. BERNARDO CABRAL -.Bondade de 
V.Eltjl! 

O Sr .• Valmir Campelo- Temos a feriCidade 
de ter V. Exf. no Senado Federal exatamente para 
rios 'Bjudar na solução dessas propostas que estao 
sendo apresentadas pelo .Governo. V. ExA eslá de 
parabéns. 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Quero dizer a 
V. Ex&, oobre Senador Valmir Garrp31o, que rin
guém me verá participar de qualquer ciscus sao nes
ta Casa. seja como aúor ou como apartaante. .110 
sentido de conservar, criar ou 8ll1lliar privilégios. Po
rém, eslalei seiT1lfll à frente para tespet.ar.cireitls. 

Nao me parece que LITI Senador da Rep(blica · · 
se omita- e voJto.à pafavJa omissão, no instante em 
que este debate vai allotar. Tenho corqlal1heiros 
aq!A, 110 Senado, que discordam dessa aposentado-_ 
ria, IA'1S potqUe nao podem imaginar a conltibuiçao 
~sória. Digo apenas que se fizermos issO ago-
ta. para o fUuro,. teSSalvando, como ainda há pou:o 
cilel, LITI dos grandes Parlamentares desta Repúbft-
ca, estaremos fazendo justiça. 

E, em fazendo justiça. Sr. Pl'eljidenle, agtade-
. ço não só a presença dos eminentes Senadores.gue 

11)8 ouviram com o carinho de sempre, que é o que 
mais honra LITI parlamentar na tribuna. Digo ainda a 
v.exa que também co100ngo, como comungava o 
seu velho pai, o nosso saudoso Senador T eotOnio 
Vilela, na pt9missa de que mais vale enfrentar o !)ro
blema no inslanle do que nos omitinnos e não parti
ciparmos da solução dele. 

Era o que tinha a ãtZer, Sr. Presidente. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma c:oi1'ltJIIk:ação inadiável. · 

O SR PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho} :; 
Concedo a palavra ae Senador Osmar Dias para 
Llll8 COIIUIÍcaçâO inadiâveJ. S. J:xA· disp6e de CÍI"IOQ 

'minuiDs. 
O SR. OSMAR DIAS (PS!;!B-PR. Para Llll8 oo

rnunic:açao inadiável. Sem 18Visao do orador) - Sr. 
Presidente, Slls e Sts. Senadores, o Senado Fed&' 
raJ es1â 'em situação de alé c:onsttangimem: com re
lação ao Projeto Sivam. Em conversa com divelsos · 
Senadores, p008 petceller que há dúvidas com rela
ção ao referido pro~, inclusive no que se refere ao 
voto de cada um no dia da decisAo. · 

Resolvi então apresentar emenda. que pode 
ser a solução para o irq)asse que se criou no Sena
do Federal Essa ~ toi levada aos gabinetes 
da maioria dos Sts. Senadores. Qiversos Senadores 
não a assinaram porque, segoodo ãasseram, prefe
rem c:onsUtar as suas lideranças. 

No entaniD, se· o Senado quer efelivarnenle im
plantar de forma definitiva a moraJidade p(blica, e 
defendê-la no caso do Projeto .Sivam. a em8nda de 
minha autoria representa uma altemaliva Sei que 
não necessito de assinab.tras para apresentar essa 
emenda, mas faço a coleta para que ela. possa, 

subscrita por boa parte dos Senadores, chegar com 
força jmto à Comissao que tem o poder de decidir 
sobre esse Projeto. A~ é~ 

"Dê-se a seglinte reCiaçlo aos arf. 31' 
e 49. das. Resoluções J1l! 91, 93, 96 e 97 de 
1994: . . 

Art o Governo btasileiro reallzarâ lici
taçAo pt]Ji'ICa para escolha das empresas 
que i~. gerenciaraó e fornecerao 
os equipamenloS para o ProjetO Sivam." 

Esculo com freqüência os Senadores ãtZerem 
que são favoiáveis ao Projeto Sivam, mas são con
trários.à maneira pela qual foi feita a conl!alaçAo do 
projeto Sivam. Então por que· todos não são favorá
veis t8rnbém a este emenda, que simplesmente res
salva o Projeto Sivam, mas obriga o Governo brasi
leiro a promover licitaçAo p(blica, nova conttataçao, 
podei ido lriclt.tsiW teduzir de forma significativa os 
valores? . . 

0 Sr. EsperlciiDo Amln ;.. Permii!Hn9 V. Ex& 
iJn aparte? . i 

O SR. osr.lAR DIAS - t uma conw.riCaçao 
inaciável, Senador, eu gostaria de 11e conaeder o 
aparte, mas nao ser· se a Mesa permitiria · 

O SR. PRESIDENTE (Teotorio Vilela Filho)
Não; infelizmente o Regimento nao pemóte aparte 
em pronulCiamenlos para comunicaçao inatliâveL 

. O S~. OSMAR DIAS ~ Posso fazer LITI8 ofen
sa a v.. Ex&.~ que v. ExA possa depois usar a pa
lavra 

o ·sr. EsperlciiiÕ Amln - Vou conseglir uma 
audiência para v. exa com o Senador Sérgio Macha
do para que o PSDB assLill8 essa sua ptOpOS!a. 

O SR. os,tAR DIAS - Vou pedir o apoio do 
Senador Esperiãtão Amin, Que é um Senador bem 
conceituado junto ao PSDB, para que consiga con
vencer o Uder daquele P"arlido ele que estou apr&
sentando emenda que pode,· de uma vez por todas, 
acabar com essa diset JSSã? do p19jeto Sivam. Jã ob
tive ci apoio de váiios Senadores: dezasseis assina
rama minha emenda; sei que outros o fadio. 

Eu poderia encontrar a justificativa nos discur
sos proferidos neste plenário. Eu nao precisaria nem 
ter colocado ll juslificaliva neste papel, porque todos 
os Srs. Senadores que discutsaram sobre o Sivam 
ãtZetÍI que se trata de 1m projeto importante para a 
AmazOnia, mas que é preciso verificar a forma pela 
qual foi contratada a Raytheoo. Temos dúvidas em 
relação ao preço do projeto, temos dúvidas em rela-
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ção a saber se foi lícito o processo de con1ralaçao. Es-
1Du ~ emenda que responde a fO!las es
sas pergLRas. Portanlo, não vou fazer rrtitas conside
rar;;oes; a emenda é aub-explicaliva Já obtive a assi
nallrcl de mais dois Senadores. Para evitar o constran
gimento, estarei à õosposição durante todo o dia de 
hoje e evidentemente nos proximos õras para os que 
quiserem assinar. Assim, poderemos entregã-la ao 
Presidente da ~nissã~ no Senado, Senador 
An1Dnio Garfos Magalhães, a quem também peço a 
honrosa assinatura. No entaniD, saberei entender 
que, se S. EP não pi..der assinar, serã devido ao fato 
de exercer a fu1ção de Presidente da Comissão. 

Se e5sa emenc!a não for aprovada, daqui para 
a frente vou passar a discordar daqueles que dizem: 
"Sou a favor do Sivam, mas não sou a favor do pre-

. ço e nem da participação da Raythoon•. Vamos abrir 
uma licitação p(bfK:a e acabar com a conversa fiada 
Aliás, quero que a emenda seja aprovada para que 
ninguém dê razão ao Brigadeiro Ivan Frota. 

Muilo obrigado, Sr. Presklenle. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavm como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (TeofDnio Vilela· Filho) -
Concedo a palavm ao Senador Eduardo Suplicy. S. 
Ex" dispõe de cinco minutos para falar como Uder. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, en
trego, nes1e instan1e, ao Presidente An1Dnio Carlos 
Magãlhães o estudo que a Socifldad!l Brasileira para 
o Progresso da Ciência- fez especial e oficialmente 
para o Senado Federal sob o tíb.io "A Inteligência 
Nacional e o Sivam". 

Os eientislas Marco Antonio RaLw e Ws Carlos 
Miranàa, ~eis pela elabOra;;ão desta análise, 
foran desgnados pela direção do SBPC. Ses se dis
põem a comparecer na proxima semana à Comissã:l 
do S9nado. Fedéràl para prestar esclarecimentos sobre 
o presente trabalho. Considero da maior importancia 
que possamos conhecer em profundidade o conteúdo 
dessa colaboração dos cientistas brasileiros, feita em 
defesa do inleresse p(blico. 

Sr. Presidente, apenas lerei alguns trechos 
desle relatório. Acredito possa o Presidente da Co
missão providenciar a sua distribuição ao relafor Ra
mez Tebet, aos SuiHelafores Geraldo Melo e Leo
mar Quinlanilha e a 1Ddos Srs. Senadores. O Sena
dor Pedro Simon de pronfo solicita a cópia, mas in
formo a S. Ex'- que são 21 laudas. 

1 -O doéumenfD apresenta a análise 
da SBPC sobre o Projelo Sivam em sua 
conoepção aluai. A análise técnica consla 
de duas J)Wies: os si1Jsislemas do Sivam e 
o contraio do Governo com a Raytheon. 

2 - A análise dos slilsislemas do Si
varn indica quais componentes poderiam ser 
executados, sem prejuízo de Custo ou quali
dade, com tecnologia nacional. A SBPC 
conch.i que o sistema poderia ser rea&zado 
com custos menores e com muito maior par
ticipação da inteligência nacional do que o 
aluai contrato. 

3 - A análise feita sobre o contrato Go
vemo-Raytheon mostra que a empresa 
americana terá acesso privilegiado sobre 
1Ddo o prooesso de integração do Sivam e, 
portanto, deterá o conhecimeniD detalhado 
sobre o fmcionamen1D interno do sistema. 

4 :- A recomendação final da SBPC é 
que o Governo Federal realize uma nova i
cilação p(blica para o Sivam, que an1lfie a 
participação da lecnologia e engenharia na
cionais, sem prejuízo da qualidade técnica 
do resultado. 

Es1a nova erganização do Sivam deve
rá garantir a implantação do sistema impor
tando apenas os equiparnentDs não fabrica
dos no Brasil e utilizando ao máximo os téc
nicos e o gerenciameniD nacional. Esta pos
tura nos dará o real controle da configuração 
do sistema, e por conseqüência, a capacida
de de alualizá..lo tecnologicamente sempre 
que conveniente. 

A SBPC recomenda ainda que, no 
novo processo de riCilação, seja assegurada 
a ampla participação de espec:iafiSias do se
tor na elaboração das propostas ls1D seria 
conseguido através de uma Comissão lnter
ministerial que funcione em tempo inlegral 
no acompanhamento e fiscalização da i~~r 
plantação do programa Sivarn. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria até dé chamar 
a alenção do Senador Osmar Dias, porque exata
menle·esse estudo da SBPC, depois de análise de
talhada de como o ProjefD Sivam pode ser realizado 
a cusfos menores do que aqueles que foram aqui 
apresentados pela Raytheon e pelo Governo, con
clui no sentido-. 
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O Sr. Ésperldlllio Amln- Senador Edll!lfdo Su
pr!Cy, v. Ex& me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra. Senador Esperidião Arnin, apenas complelarei a 
frase. 

A SPBC racomenda que o Governo brasileiro 
deveria realizar uma nova licitação pública para o Sí
vam. que 3111J1ia a partieipação da tealOiogia e en

. ganharia nãcional sem prejuízo da qualidade técnica 
do rerutado. Portanto, na mesma direção da propo
sição do Senador Osmar Dias, que também a subs
crevi, e acrOOito que a maioria das Sr% e Srs. Sena
dores irão subscrevê-la 

Concedo l.l1l aparte ao nobre Senador Esperi
díãoAmín. 

~ 

O Sr. Esperidlllio Amin - Nobre Senador 
Eduan:lo ~. tenho acompanhado com V. Exil 
essa questão do Sivam e participo de rm.itas das 
suas dúvidas. v. ex- sabe õiSSO. Até porque o pri
meiro requerimento, antes do problema da Esca. ar
gOindo a questao do Sivarn teve, pelo menos em 
parte. a minha elaboração. V. ExB. sabe disso. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Perfeílamente. 
O Sr. Esperidlllio Ánin - Assim, não posso di

zer que não tenho dúvidas a respeito desse assunto. 
Ma,.s lambém quero dizer com 1Dda lealdade a V. E#
-lealdade que quero expender a V. E#-, e V. E#- me 
conhece o sulicíente para saber que posso estar er
rado, mas não escondo o que penso- e ao Senador 
Osmar Dias, cuja atenção V. ExB. solicitou, que uma 
coisa é ter dúvidas, outra é invenlá-las. Tenho dúvi
das sobre o l!iSfema escolhídq para ~er a vígílancia 
da Amazônia Não tenho dúvida sobre a sua neces
sidade. Creio que l.l1l país que defende seu interes
se- naciOnal no sentido mais amplo não pode abrir 
mão do controle, tào·efetivo quanlo possível, de uma 
parte que não é prosaicamente cobiçada pelos ou
tros. é cobiçada para valer. O já tão celebrado Presi
dente Míterrand. tão celebrado por IDdos nós, defen
dia a sua intemaciona!ização; o Senador Edward 
Kennedy propOs que a pr01eÇão das terras e elaS 
culturas indígenas fossem feitas por COI'ISUtores nor
te-americanos; a biografia do Barão de Mauâ, enfim, 
a nossa História tem várias riÇOes sobre este ass~n
to. Uma coisa é ter dúvidas, outra é inventá-las. A 
proposição do Senador Osmar Dias; que assinei, só 
tem !lll1 alvo: saber se o Sr. ltam!r Franco praticou 
ou não uma falcatrua. Vamos ser bem claros. Quem 
dispensou a riCitação para a escolha desse sistema 
foi o Presidenle Itamar Franco. E penso que S. E#-

não tem nenhuma lesão moral recaindo sobre a sua 
pessoa, ta,n10 é que iâ fOi aprovado nesta Casa duas 
vezes para ser nosso Embaixador. i: homem ~ 
vado pelo povo, o)bope rroosbava isso no final do 
seu Governo, e aprovado por esta Casa duas vezes. 
E, na sua última aprovação, até em uma reunião um 
pouco tempestuosa na Comissão de Relar;:Oes Exte
riores e Defesa Nacional, reunião secreta, cujo saldo 
parece que o Plenário vai ter que assumir; o saldo 
daquela reunião secrela está vindo para cá Como 
perrso que o então Presidente Itamar Franeo não 
praticou ~n~a falca1rua. aguardo o Tribll1al de Con
tas para saber se a dispensa de lõcüação foi adequa
da ou não. Se o Senado l.l1l dia quiser investigar-se, 
e investigar essa queslão, vai ter que saber proftn
darnente quem é que bolou o nome da Esca e o da 
Raytheon nas seis resoluções que aprovou no cia 
21 de dezembro de 1994. Não devia ter posto. Noo
ca se concedeu aqui autorização para ~mo 
dando o nome da empreiteira. Nooca! Só no dia 21 
de dezembro de 1994. Então, quero dizer aqui rnüto 
claramente: uma coisa é ter dúvídas, outra é inven
tá-las. Nao vou inventar dúvídas. Quem tem Clll& esco
lher o Sistema de VIQílãncia da AmazOI1ia é á Folça 
Aérea Blasileira. Nao é nenhl.l1l cíentísla que~ esco
lher, nem nenhl.ITI curioso. Assim como nãl é ne
ntun curioso que vai escolher o tanque de guerra 
que o Exército brasileiro vai operar; não é nenhum 
partido, nenhuma pessoà que vai escolher o subma
rino da Marinha Brasileira É o que penso. Ao Sena
do incumbe dizer "sim" ou "não" a uma autoriza
ção de empréstimo. S6 direi "não" se conhecer algu
ma melhor. Não conheço nenhl.llla melhor até ago
ra. Se conhecer, mudarei a minha opinião. Se não 
conhecer, não inventarei dúvídas. MúiD ob!Çado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Gostaria de di
zer que o Senador Espericflão Amín tem dúvidas que 
são comuns a de todos nós aqui, e por essa razão li
vemos inícíalivas COIIUlS. 

Gostaria de lembrar que quando o Ministro Lê
fio Lõbo nos disse que não havia avisado o Presi
dente Itamar Franco de que naquela Comissão seis 
pessoas eram remuneradas pela Esca. no dia se
guinte a Folha de S. Paulo entrevislou o então Em
baixador Itamar Franco, que disse que considerava 
grave aquela informação. Ou seja, parece-me que S. 
E#- não conhecia. em profundidade, tudo aquilo que 
depois viemos a saber sobre a relação Esca-Minislé
rio da Aeronáutica, que, no meu entender, contami
nou tarmém o próprio processo de escolha da Rayt
heon. Acho importante que V. E#- tenha assinado 
essa proposição. 
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No que diz respeito aos cientistas brasileiros 
da SBPC. eles aqui estão colaborando conosco para 
que possamos ter a melhor decisão possível. Avalio 
que será ii'J'4I(lrtanle que encaminhemos esse docu
merdo ao TribiGII de Conlas da União para que 
possam ter una análise como colaboração para as 
conclusões que enviarão ao Senado 

,. 
O Sr. Pedro Simon - Permita-me V. ~ um 

aparte? 

O SR. EDUARDO SUPl.ICY - Concedo um 
aparte ao nobre Senador. 

O Sr. pedro Simon -Quero dizer ao Senador 
Esperiálão Amin, por intermédio de~V. ~. que rlão 

. concordo com a expressão de S. Ex". Esse proje!o 
foi deciãKio no Governo Itamar. É verdade. Em pri
meiro lugar, S. Exª quer saber por que o Governo 
Itamar tomou essa decisão. O então Presidente fez 
uma reunião do Conselho onde estavam oresen!es 
os Presidentes da Câmara e do Senado e as "autori
dades. E de acordo com a lei, as autoridades decidi
ram que dispensavam a fJCil:ação porque era uma 
questão de segurança nacional. Esse proje!o veio 
para cá. 

O Sr. Esperidiao Amin {Fora do microfone) -
As autoridades opinatam; quem decidiu foi o Presi
dente. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, depois 
vou à tribuna para responder isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos &s.. Senadores que solicitem os apartes. para 
observância do Regimento. 

O Sr. Roberto Freire- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o aparte 
do Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire- Peço o aparte apenas 
para dizer que tratemos essa questão do Sivam com 
toda a racionalidade possível. Inclusive a racionali
dade de que nós é que temos que decidir. Não é 
técnico nem da Aeronáutica nem da Marinha, de 
Submarino Nuclear ou qualquer outro submarino, 
nem de técnico do Exército. É o poder ÍJOiilico nacio
nal. Nem da SBPC, é evidente. Não estamos man
dando a SBPC decidir. Queremos escutar·a SBPC 
como queremos escutar qualquer outra entidade. 
Mas a decisão é nossa. Foi por isso exalamente, por 
técnicos ou ditadores decidirem, que estamos pa-

gando pelo nosso atraso na ãrea nuc1Eij3T, porque 
não se ouviu ninguém. Não podemos cometer o 
mesmo equívoco. Não vou decidir tecnicamente por
que rlão sou técnico. Mas. quero ouvir IOdos os téc
nicos para decidir Politicamente. É isso que o Sena
do faz. Ou pelo menos deveria fazer, segundo o Se
nador Pedro Simon. E acho que vamos fazer. Quan
to à questão do Governo Itamar Franco, da mesma 
forma que o Governo Fernando Henrique Cardoso 
manda que se prossiga, prorrogarKio o contraiO com 
a Raylheon até que decidamos. amanhã a Oposição 
não pode estar inquinarKio o Senhor Fernando Hen
rique Cardoso se, por acaso, decidirmos que não 
deve haver mais contrato. Foi uma decisão política 
que, no momento em que foi adotada, interessou os 
lvans Frotas da vida, que foram responsáveis pelo 
Sinclacta, da af1ar1ça com a Esca, há muilo tempo, 
na época da ditadura militar. Não é de hoje! Eles fi
zeram! Eles fizeram o contraio, terceirizaram, abri
ram mão daquilo que era função precípua das For
ças Annadas, de cuidar da defesa nacional, e entre
garam a eJ'Tlll'esas privadas. Tudo isso tem que ser 
por nós analisado e definido, e decidido. Ouvir inclu
sive Ivan Frota, brigadeiros, técnicos do SBPC, to
dos! Pluralista, aberlD, com tranSParência. para que 
possamos decidir, sem estar aqui responsabilizando 
politicamente alguém, corno se, .com isso, pudés
semos estar absolvendo outro alguém ou nós 
mesmos. Esse processõ é algo que está sendo ex
posto e expresso, e com transparência, agora Va
mos ter a coragem de enfrentar, sem estar dizen
do que fulano foi responsáv~ e, com isso, estar· 
mos eliminando responsabilidade de ·quem quer 
que seja A responsabilidade será nossa, a partir 
de agora, com capacidade de apreender, ouvindo a 
IOdos, democraticamente. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Exi! um 
aparte, Senador Eduardo Suplicy? 

~ 

O SR. EDUARDO SUPLI.CY- Com muita hon
ra, Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Eduardo Supli
cy. é chegada a hora de se começar, no assun!o Si
vam, a colocar o quadro na sua verdadeira moldura 

-Esquecem com facilidade - El, acho que esse assun
to deva ser lido desde o primeiro momento- que es
tão vigentes até hoje cinco Resoluções desta Casa: 
91, 93, 95, 96 e 97, de 27 de dezembro de 1994; 
que esta Casa, legitimamente constituída como esc 
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tamos hoje por mandakls populares, deu ao Gover
no brasileiro, do Presidente Itamar Franco, o cireilo 
de fazer com que fossem contra1dos ~mos 
através de contràlos de 9fTII)Iéslimos e contratos de 
negócios com relação a terceiros que estav.am en
volvidos no projeto. Isso já produziu os seus efeitos. 
Hã um contraio de financiamento, hã um coritrato 
comercial e o Presidente Fernando Henrique Galdo
so, ao encaminhar pará esta Casa a Mensagem, 
que é objeto de toda esfa ãrscussao, si1!1)1esmente 
fez o pecfldo: substituir a Esca por um órgão de go
verno e ser atribuído a esse 6rgim que venha a 
subsliluir a Esca todos os a-éditos referentes às Re
soluções que jâ foram aprovadas, sacramenladas, 
produziram efeitos juícfrcos em relação a terceiros. 
Simplesmente a questão é essa. Agora, durante a 
discussão, desde o infcio da ciscusllão dessa Men-

. sagem na Çomissão de Assl.lltos EconOmicos cis
cute-se tecnologia, OU\18flloSe opinilles de A, B, C, e 
O sobre quesl6es que jâ estão illtairamente defini.. 
das. Quero neste instante dizer que tive muita hcinra 
de ser Ministro no Governo do Presidente Itamar 
Franco, ~ dos Presidentes mais honrados que jâ 
passou na história política desfe Pais. e, por oulro 
lado, tanfD o Senador Roberto Freire, como L.fdElr na 
camara dos Depulados, como o Senl!dor Pedro Si
mcm, como Líder nesta Senado, tinmrarn pela i
nha de comportamento do Presidente Itamar Franco, 
s~ de honestidade e com acendrado amor à 
vida plillica. Portanlo, eu não tenho dúvida alguma 
do C0111l0rlarnenlo e nem foi esse o pensamerdD do 
Senador Esperidião Anin. Entendi bem a colocação 
de S. exa. mas quero dizer ~ instante, com toda 
clareza de Líder do Governo, que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso jamais admitiria qualquer 
tipo de comportamento que não fosse aquele dentro 
dos moldes de um Govemo honrado e sério como 
foi o Governo do Presidenta Itamar Franco. Então, 
tenho a impressão de que é hora de acabarmos com 
a espuma. Estâ se fazendo muita ~ num as
sunto em que temos uma Mensagem para deádir na 
Comissão presiãrda pelo Senador AntOnio Carlos 
Magalhães, e essa Mensagem simplesmente quer 
isto: substituir a Esca por um órgão de Governo e 
atribuir a esses órgãos de Governo os crédilos vote
dos pela Esca. Toda outra diSCI 55 !'i? que venha a se 
fazer, com a devida vênia e respeito a:lS meus cole
gas, se constitui em verdadeira filigrana Este é o 
nosso posicionamenlo. Vamos lutar por ele e quere
mos reafirmar, neste inslante, eminente Senador 
Eduardo Suplicy, que se este assunto tiver que ser 
discutido eu solicito, com empenho a:lS meus cole-

gas, uma leiUa 3111l1a desde o primeiro ins1ante da 
vida do Projetd Sivarn nesta Casa. e concordo nisto 
com o Senador Esperidião Anln. Erro foi norninaras 
empresas que irialll participar do projeto, porque na 
verdade temos. a nossa competênãa constitucional e 
o Executivo tem a dele. Nós temos de cumprir a nos
sa parte e o Executivo deve cumprir a parte dele. E 
·não nos parece que a exec:ução do Projem Sivam 
pertença ao Senado da Repíbi"K:a. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Eduardo &4liicy, eu pediria a V. Ex" que encerrasse 
seu discurso, porque v. exa jâ ullrapassou em mais 
de i 5 minutos o prazo regulamentar. Quando aqui 
cheguei v. exa jâ linha mais de 1 o minutos. 

0 SR. EDUARDO SUPUCY - Que a emoção 
nim seja inimiga da razão e da boa reflexão do líder: 
do Governo, Senador Elcio Alvares. 

Que possa o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso examinar ."com cuidado as V9Zes de quem 
Sua Excelência tanm respeiiDu, sobretudo cpmdo 
lutava contra o aulorilarismo indo às se 55 !!e$ e às 
reuniões anuais da Sociedade Brasileira para:O Pn>
gresso da Ciência, que tiveram enorme pape. em 
destacar · erros de inúmeros governos em nosso· 
País. 

E que o Senador Elcio Alvares compreenda 
que. a dúvida de todos nós é que nim se trata sim
plesmente da questão de a Esca ser afastada, a dú
vida é que ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -:-Senador 
Eduardo &4liicy, peço que V. Exll colabore com a 
Mesa, pois temos que começar a·Qidem do Dia às 
15h30min. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - lÃtirna frase. A 
escolha da Esca, caracterizada por irregularidades· 
graires, contaminou a escolha da Raytheon, e é por 
issO que a grande maioria dos Srs. Senadoras pre
sentes, hoje, jâ assinou a proposição do Senador 
Osmar Dias e pralicamente todos irão assiná-la. 
Penso que assin a~. presidida pelo Senador 
Anlonio Carlos Magalhães, chegarâ a uma decisão 
de bom senso, propondo iSso ao Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Muib:l obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR •• EDUARDO SUPLICY EM SEU Dis
CURSO: 
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SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CI~NCIA 

A INTEUGINCIA NACIONAL E o SIVAM 

Janeiro, 1996 

RESUMO EXECUTIVO 

1. O documento apresenta a an6Jise da SBPC sobre o projeto SIVAM .. .., '"~ 
Conc:epçio atual. A an.611ae ticnica consta de duas partes: os subsish>rn.,• cin 
S1V AM e o contrato Govemo-Raytheon. 

2 A análise dos subsisll!rnas do S1V AM indica quais os compon.,.,.,t.... '!''" 
poderiam ser executados; sem prejuízo de custo ou qualidade, com h>t-.. .,1 .. ,.;~ 

nacional. A conclusio da SBPC #! o sistema poderia ser reelizaclo corn ···"'"~ 
menores, e com muito maior parlicipação da inteligência nacional, n•• •p•u" 
atualcontr.ato. · 

3. A análise feita sobre o contrato Govemo-Raytheon mostra que a PmP""'" 
-·-·ãíriericana teR acesso pri~do sobre todo o proceSso de iniP8T"•·.On fi.., 

SIVAM e portanto delerA o conhecimento detalhado sobre o.fl!ncinn .. .,;,;.ntr

i~o do sistema. .. 

4. A recomendaçao final da SBJ'C é que o Govemo Federal reali2e um:.. nn,-., 
lidtaçilo póblica para o 5ll\TAM, que amplie,a participaçio da tt>c-nc-1·~; .... 
engenharia nacionais, sem prejuízo da. qualidade ticnica do resultadc-. 

5. Esta nova OTganizaçÀo do S1V AM deverA garantir a implantaçio do o;ic.t"'""" 
importando apenas os equipamentos nlo fabricados no Bnm1 e utili?,.ncf<- .. .., 
máximo os bknicos e o gen!tlciamento nacional: Esta postura nos dar,:; " """' 
controle da configuraçlo do sisll!rna, e por consequência, .a"Caparicf .. <f .. ciP 
atualizá-lo tl!cnologicamenb! sempre que conveniente. 

6. A SBPC •ecornenda ainda que, no novo proceao de licltaçlo, seja a~nr .. ci .. 
a ampla partidpaçlO de especialistas do setor na elaboraçao das P"'P""'"'· 
Ism seria conseguido através de uma comisaio fntl!rmfnisterial qup fnn•·i.-n .. 
em tempo integTal no acomp.tnhamento e fisc:alizaçlo .da implant.u·itn rio 
pwg~amaSIVAM. 
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1. APRESENTAçAO 
Este documento d~e a~ da SBPC do projeto SIV AM. em su.• fnrm,, 

atual. Esta avaliaçio é fruto de conaultas realizadas junto a especialistas dnc "'"tnrac 

industrial e cientffico das lireas ligadas ao ptojeto SIVAM, que vem smdn. f,•H." "·' 

mais de um ano por membros da SBPC. 
Em meados do ano passado, membros da Diretoria da SB'PC ti..-<>r.•m .. 

oportunidade de extemar. suas preocupações sobre a ataal proposta do S1' · ·' ~.' .~·• 
Presidente da Comissão de Oênc:ia e Tecnologia da Clmara d~ Depnt.orl•" .. • 
outros repzci:.."fttantes do Congresso Nacional Paralelamente, destacados m••mf>""' 
da sociedade vem manifestando, atravé da ~prensa. suas dive•gêndac: ,.,,., ·
rumos'do p~lo e apontando altemativas. 

Mais recettlenlEllm,--cOm o envio ao Senado Federal do pedido dt> autnri::>w·,'!n 
para !) financiamento do contrato do SlVAM (Us$ 1,4 bt1hlio) e as solicila•·"""' <i·· 

manifestação por parte da opini1o ptibUca. a SBFC resolveu ccmsolidar ~ ""f!1rlnc 

intemos neste documento que ora encaminhamos áo Senado Federal. 
A ptoposta foi elaborada a partir da informaçao d.isponfvel sobre o <.:T\! •\Y 

principalmente com relaçio aos - aspectos c:entrais. Eventuais imr,....·ic""" 
leJ1etem o fato do Govemo nio tl!!r aberto o debate técnico mais amrlr· c·om " 
comunidade cientffica e tecnológica nacional. 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A paspecliva de ~balho adotada pela SBPC foi, dentro de ama pt'~""r''t'th·.• 
realista, procurar ma:rimizar a ptrticipaçiiD da tecnologia . nacional no projeotn '"' ,_ \1 

ai'anrendo o escopo dopJojelo, tAl como amc;ebfdo pelo Governo. Esta aniili'<o:- ''"" 
lliznifica um endosso da SBPC ao p•ojeto SIVAM, mas uma posição dE'CicHrt.- .. ,., 
fave>r da inreli~a l" contpt."~Kia Dac:ionais. 

··Para garantir a viilbilidadetécnica do resultado, foram adotadas as ~uint"" 
preaüssaa: ..... . 

1. Apenas os subsistemas noe quais o Brasil j! possui comf'<'I'Pn•·i" 
comprovada seriam contratados juntl) l indóstria nacionaL 

2. Os subsistemas para os quais nio dispomos de ~ologia con!'('lid.~ci.~ 
seriam contratados diretamEnle junto ao dell!ntor estrangeiro da lP<-nol(>l':i" 

.. . 
A menção de empa as e instftutçees, indicadas como posstveis fom ..... ..nnr"" 

de subsistemas do SIV AM. nio implica em Cl'ldosso pela SBPC. mas foi incluid., r·'r'' 
demonstrar a viabl1idade da pi oposta. 
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3. ANÁÚSEDoSSUBS~TEMASDOSWAM 

3.1 SUBSSISTEMA DE AQUISIÇAO DE DADOS 

3.1.1 DESCRIÇAO GERAL ., 

Janeiro de 1996 

Este subsistema COUtp!ee_ude toda a parte de coleta primária de dados par.1 .• ~ 
funções do SIVAM, tanto para controle de trAfego aéreo (ATC) e vigillncia ""r"· 
teuituiial como para vi&fi4ncia ambiental 

Na parte de ATC e "rigilartcia aeJO-territoriaL seus componentes são rndn,.... d·· 
solo primários e ~c:rmtfários para d~ de aen:tnaves, r~ trD'O-InmSf"'rllÍ7-i

~ embnmzdos (AEW),_e Tlllimes mt!tt!ora16gicos para apoio à navegação aérea. 
. . . 

'Os radares de solo ~o utilizados para o controle e accnDpanham~tC"' <~" 
trAfugo aéreo c:iv11 e mi1it.r, J:Omplementando os 3 DACfAs atuais. 

Os J'lldares aero-transport:iveis serio utilizados p.va vigJ1Ancia e controiP CIP 

6reas momentaneamente-consideradas de ~o ~potencialmente suspeitas. n~ 
deve!'io se inll!grar ao sn-n>AcrA, além de. aer facilmente transportados (Pm 

aeronaves tipo C-130), postos em funcionamento no mais breve espaço de wmrn 
poesive1 (no nmximo 2 horas após o desembarque) e ~ com elPv .. .-1 .. 

cor:tfiabilidade para operação em condiçtles adversas de umidade e !Eutperatura . 
• 

Os radlll'eS de vigil4ncia e alerta antecipados aero-embarcados . (AFW' 
pe uritem vigiar o espaço a&eo em busca de aeronaves clandestinas voando .. 
qualquer altitude, com ilÍ\ecÜato acionsinento de_ dispositivos de inrelceptac;iin • • 

captura disponfveis. 

~ ~ ~ros permitir-Ao o monitoramento de tP.mpestades típka~ 
·ctaregiio, pte•enilldo acidentes at"u:!os. 

Na ~ de vigilAncia ambientaL estilo prt!'Vistos: Ttlllares imngt-ntfr,.,... 
embtrrazdos,. p'úúaji:lmul:s b aJlrla de dJztl05 arnbinrtais e t5faç6es tk. "a:pção de sllf!>lil,... 

mmorológiros/mrrbimttzis (GOES, METEOSAT e NOAA/ A VHRR), a ser instalada o; """ 

CRVs (Belém, Porto Velho e Manaus). Também está prevista uma f!!'ltaçào de TI"<"E"pt.··"i••" 

~mto tk imngms de satélites de sensoriamento remoto (LANDSA TI "« 

dependências. do INPE. 

Os n~dares imageedores serão equipados 1!171 aeronave 'Bruflia, e utilizado ... 

para "detx!cção de Areas :retrifas, para .fim de mapeamento detalhado, d~(àt:- ''" 
aeroportos clandestinos e estudos ambientais. 
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3.1.2 PARTICIPAçAO DA TECNOLOGIA NACIONAL 

A SBPC considen que ainda nlo 114 capacitaçlo industrial no ~"-~";J ro tr.• 

produzir· as tecnologias de1'f!dans k;»eshes J'l"imttrios e ~os eTtiiÜZI?s ti~ ,..;. 7
;,..;,. ,., 

emúnrcados (AB\!). Assim, estes produtos deverao ser comprados no cov!~~; .. r \ 
mesma consideração vale para. os ~fo!J 12 1-eapç#D para as estaç<- r:n;:c; 
MJITEOSAT, NOAA e LANDSAT, bem como para o hardware comput.•· .... ., ..• 1 

IIIIIIOCiado a estas estações. 

A tecnologia de nllll:reJ lftdl!olol6gicos j6 vem sendo objeto de f'P"'!"i~~ ~ 
desenvolvimento no Brasü ·hA 10 anos, Jnfcialmfl!flle no erA (Centr<> T,;,.,;,., 

Aeroespacial) e poelelim menle na empresa TECN.ASA (hoje TECI'ELm'l·ll ~ "''" 
em estágio de produção industrial. 

Quanto aos 1'lllllzre ~, o Brail j6 ctisp6e, graça ao esfon;o dn l'!PF -" 
do erA, com apoio da Alemanha. de um imageador radar de abe1 hua real ... !""""~; 
c:oDhedmentos búkOs aúidenti!s pua :fnfciar um pscjelu iDclustriaJ "·' .;~ 
Levando-te em conta que a dlsponibltidllde imediata de imagens dos ~tc>lit- .; .. 
imageamenlu F. radar ERS-1 e ERS-2 (Agenda Espada! Emopéfa), RAP4.F.'~T 
(CanadA) e jERS-1 (Japio), .que combinados podem ofeaa:a inlagens-rad;or <f,. _,lt_, 
resoluçio (da ordem de 15m) de todas as 6rea da Amaz6nia a cada 2 dias n.ln lt.~ 

necessidade de compra imediata de tecnologia neste setar. Aasim, t1 SJY 4,. \·I ro<i" 
contratar um projeto jndustr.ial de f61ego na éea, com resultados que :ccort.•m••nt.
reforçario o obfetivo de consolidar a poslçlo do BniSil como fnm«.,.inr .'i"' 
b!mologia ambiental. 

No cuo das estupres t1e teapçil> • imagMs t1e tlllliillft:s NOA'\. t :nr ç 

METEOSAT t LANDSAT, Indo o IIOftware de pa emenlu daá imae!"""' i.>;., ... 

domfnio brasileiro. A equipe do 1NPE des •volveu esta ~logia 1:' .... "tili7,, 

operacionalmente e emp e u como a mM Brasil tem. compelência nesta á ..... n,.,,., 
· aspeclu c:lipo de nota é que a estaç1o a ser comprada pelo SlV AM rrik> f'l""'';,;.,; ·' 

TeCepçio das imagens do satll!!lfl2 de seniiOriamentD 'l'l!!mOlo CBERS, atuàlm .. ntP ""' 

construção pelo Brasil em consó:rtio com a Odria. Esta situ~o parad<>'·'' '"~;., 
evitada contratandCHJe a conatruc;ao de uma estaçao multi-platafol"ll à ·;,,.,,.,,;,, 

brasileira. 

A! tabelas 1 e·2 resumem a sibzaçlo do subsistema de aquisição de dMi"' 
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TABELA 1 • 

SUBSISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

(PARTE ESTRANGEIRA) 
. 

TECNOLOGIA SituAção Empresas e Cu,. lu I 

Instituições Estima.;, ti?< I 

rrulhU.. .• 
. I 

i 
·--·~ 

RADARES FIXOS Radares pua pautitir o THOMPSON, 200 ~ 

LONGO ALCANCE CCC~trole de tnlfego aéreo MARTIN· I 

civil e militar MARIETTA. • 
ij 

14 radares primários 
WESTINGHOUSE \• 

t 
! 

4 radares secuncfários t -
RADARES AERO-: Vigilância e Controle ela WESTINCHOUSE 8Q I 

TRANSPORTÁ VEIS 6rees de risco ou suspeitas I 
MARTIN- ' 6 radares FLAIR MARIETI'A I 

- c 
RADARES Oetecçio de ERJQ;SON ~ 

I 
aeronaves I 

VICILÂNClA clandestmu I 

EMBARCADOS (AEW) I 

5 rad.ues AEW • I ,. 
• 

FST AÇÃO RECEPÇÃO Antll!nas e equipamentos de SCJENTIFlC- lO • 
LANDSAT rádio-frequência ATLANTA 

I 
c 

l~LANDSAT 
~ 
~ 

ESrAç0ES Ant.mu e equipamentos de OUNOEE 5 ' • 
RECEPÇÃOAVHRR,. md.io-Íl'l!qUência SATELUTE ~ 

COES eGOESNEXT 5YSI'EMS 
t 

3 . estac;í5m GOES, ~ 

! 
GOESNEXT • 

p 
1 estao;ão AVHRR ' • 
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TABELA2 

SUBSSISTEMA OE AQUISIÇÃO D_E DADOS -(PARTE NACIONAL) 
. 

TECNOLOGIA Sibação Emp.n!SiiS e Cuo.lu I 
·~ ~ Esnm"'''' '"-. 1 

· uulh~ ., 
I 

I . 
RADARES Domínio putiAl {lemos T.Ec..1ELCOM 
METEOROLÓGICOS prot6tipos em operação) 

1 O mdares 

RADARES Domfnio paltial (temos TECI'ELCOM, 

IMAGEADORFS protótipos de rad.ues de INPE 
itbimara reei) 

3ntdan!s 

SOFTWARE· PARA Completo domlnio (temos INPE. FUNCEME 
ESTAÇÕES GOES e ~em opet:llljào} 
AVHRR 

SOFIWARE PARA Completo àomfnio INPE, IBM Brasil 
ESTAÇÕES 

LANDSAT 
. -·-· ~~ 

PLATA-FORMAS DE Don:tfnio comple!D (temos um tNPE, HOBECO 
COl.ETA DE DADOS saféljtp de coleta de cWios em 

órbita)· 

200PCCs 

3.2 SUBSISTEMA OE TRATAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 

3.2.1 DESCRIÇAO GERAL 

. ·---,; 
l!i • 

" • 
~ 

H .. 
50 c 

I 
I 
I 
~ 

_;I 
= 1 

2. .:::1 

"• Ji 
~ 

~ 

lO ~ 

~ 
t 

i 
H 

5 I 

I 

• I 
i 
I 

.. J .. - ' 

Esre subsistema compi-nàe todo o segmento secundário de ptc•c·r•«.•m•'"'" 
de dados, a ser realizado principalmente nos CRV (Centros Regionais dE> v ... ,,~, •.. ;. 
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do SIVAM),·a ser localizados em &o!~ Manaus e Porto Velho. A arquih·'"•·• .J .. 

sistema proposto ao SIVAM atnda conlempla a existência, em cada CRV d·· .. ,..., • 

Base de Dados que armazenará tOdas as ÜIÍOlnt4Ções necessárias à orr•··· ... ,; •. 
JneSll\0. 

Os principais serviços providos por este subsistema silo: controlP do tr.\f·~" 
áereo, vigilartc:ia al!'!'l)-b!rritorial e vigilância ambiental. Na rarre de v • :-o i! .• ,_, .. • ~ 

ambiental, as aplicações do· SIV AM incluem: moni~to do desmat;om,.nt" •· 
queimadas, zoneamento econ&micô-ecológico e monitoi'aménto de unid.•""' .J .. 

conservaçlo. 

3.2.2 PARTICIPAÇAO DA TECNOLOGIA NACIONAL 

Na parle de coubvlt. de tr6fego aéoeo, a indústria brasil~rn b•"' 1~·"-; 

e:exape::teri:rio!ncia,. tendo' participado da implanlâÇiõ dos··sistemas-DACfA (DE>fl"',, """"f 
e Controle do Trifego Aéreo). Através dos tik:nicos da antiga ESCA (hojP n<> < r. 
SIV AM), o Brasil domüia tanto o desenvolvimento de software quanto d(.' h·•'""'•·· •r•• 
(cnn!U)ll!!' de alta resolução): · 

Na parle de vigi1Ancia ambi@fttal, o ·Brasil jA conta com 2S anos de h-ah.•lhn ,~ 
área de Sensoriamento Remoto, através de institutos como o INPE e a F.M'IIR A. P .~ ' ' 

INPE recebe, desde 19'72. imagens de sensorlamento n!moto do satélib'! l.AI\JJ)<.;<\T" 

atualmente, fornece dados dos saté!i~ AVHRR. LANDSAT, SPOT E' I'!?'- I \ 
tecnologia do INPE, atravfs da fonnaçao de pesquisadOJ'e' em Sl'!U" ~''"'"" d·· 

Espec:ia:lização e Mestrado em ~to Remoto, encontra-se.- difttndid,, ''·" 

mais diversa!!! n!Siõel!l do Pafs. 

ExistP.m abtalmente 7 laboratórios de Sf!nsoriamento Remom na Am ... :•;,.,;,,. 

Fundação de Tecnologia do Acre (FUN'l'Aq, !"A!Cteta.ia de PlanejamNtt<' ·1" "· ••• -

(SEJ:'LAN/ Aq, Seuetaria de Desenvolvimento Ambiental dP Rnndimí.• 

(SEDAM/RO), Seaetaria de Meio-Ambienle, Interior e Justi~a dto 1.'.-r,.,;,..,_, 
(SEMAIJUS/'R'R), Sapetintendéncia do Des crvolvimentD da ·"""'?<m•·• 
(SUDAM/PA), lnstitutD de Dese!wolvbitemo. Eccm6mico e Social dn P.,r.< 
(IDESP/PA), Universidade do Tocantins (UNITINS). Estes laboratl>ri"c ,.,...,, 
exceção, fazem uso do software de p!VCessamento de imagens deeiwoh·i·l., ,...~1" 

INPE. 
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Adicionalmen~. j6 exisie mais d~ duas dnenas de e.alpresa~ aE' ccm~uft,.,.,_. •• 
prujetos em Stonsoriamento ~moto e Geop•ocessamento, prestando ...,,...;, .• ,., rt .. 

monitorameniD e planejamento ambiental para diver.sos estados da UniA<>. ;.,..,,, ... , ... _ 
na regiio Amaz6rric:a. Pa1'8. citaT um exemplo, o projeto de monitoramentn ;tr.-hi,. .. t .. l 

da floresta AmazGnic:a no estado de Mato Grosso está sendo tolalmentP "'""""t••.i<> 
{inc:lusive com bfinamento de-pessoal local) pela empresa Imagem ~"'· .. "'~.,,;. 
Remoto, de Sio José dos Campqs. 

Adicionalmenie, maece citar o projeto RADAM. Este p1ojeto e"""'" , ... 
década dP 70, a partir dos dados obtidos por radar aerotransportado e dP fr.,..,_,,..,.. ,f ... 
campo realizado em c:Uamstlncias muitas vezes heróicas, a única h,, .. ,. •f .. 

informações global de ~ hoje o Brasil diap&! sobre a região, que _incJn; m"""" 
tem6~ d~ Geologia. Vegetação, Solos (entre outros temas) para toda a -~ ,.._, .• ;..,;., 
na escà:la dP 1:250.000. Para tanto, foi preci110 contar com equipe multi-disC"iplir>"r cfu 

primeira linha que trabalhou anos na gesaçlo de ~napa. Este time esti hoje' ,... •w:F 
trabalhando com salárioa aVl1tados, aposentando-se sem deixar sucessr>,..... ., fnõ 

totalmente alijado da p:wposta do SIV AM. ~. 
~-

Deste modo, toda o desenvolvimento das apticaç6es de vigilbcia <tml•i,.nt~l 
pode ser confiado à inteligência nacional, que iem plenas conc:liç&!s de ~li7.,r tcwf~ 
os objetivos do SJVAM. contrariamente à Raytheou. qup _ní/D ~,; -~"""!""" 
e:tpei i<!ftcitr mt aplicaçiie tmrbieftfffis. 

As tabelas 3 e 4 fazem um suDário da análise deste subsistema. 

-. 
TABELA3 

SUBSISTEMA DE TRATAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 

(PARTE ESTRANGEIRA) 

TECNOLOGIA Sitai~Ç"" Empresas e Cus tu • 
• 

lnstituic;&!s FJd'im~·~n tp<.i 

mithUt.:_, • • --, 
EQUIPAMENTOS Eatações ele trabalho e PC SUN, HewJett- 20 ~ 
COMPUTAQONA!S E para CRVs. mcluindo Paclwd, IBM .• ' 
SOFTWARE ASSOCIADO geMrldaclores de bancos de ORACLE 

i . 
; 

d.dos I 
; 
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TAB~4 

SUBSISTEMA DE TRATAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 
~ 

{PARTE NACIONAL) 

TECNOLOGIA Sib1~2ft Empn!sas e Cu!.tt.r 

' " ~ Estimt'~i...... t f.~ç. e 

uWJa .... ~ .. I 
~ 

CONTROI..E DE TRÁFEGO 
~- - - .. 

Domfmo completo Téalicos !à ·ex- 3' .. 
AÉREO E AADARES ESCA <h* , 
ÁREA TERMINAL . 12 c:anao1es ( 3 por CRV) e CCSIV AM) ' 

software A TC ; . 
i . 

TRATAMENTO DE Domfnio completo (estamos lNPE/CPrEC, . 5 ' ç 
DADOS iiÚp.lantllndo wn cerwo de HOBECO ~ 

METEOROLÓGICOS ~ ituA.ica do ~ 

(SOFnVARE) le.lilpo) : 
~ 

VlGU.ÃNClA lNP.E, JBG.E, 3& 
·~ 

. Domfnjg completo 
AMBIENTAL {lidi!IWIÇA intL!mllcional) IMAGEM, 

(SOFTWARE) :nas 6reas de sensoriamento EMBRAPA 

IEUiOI:o e biz:u::w de dados IBM BRASIL 
ambientais 

• 

3.3 . SUBSISTEMA DE TELECOMUNICAÇOES 

3.3.1 · DESCRIÇÃO GERAL 

Este subsistema foi pwjetado para permitir a interliga~;ão entre- "" "''• •ln 

SIV AM: nós primários (CRV e CCG), nós sec:u~:~dários (UV e UI') e nó< ..... • ~·•·~ 
{OU). O projeto SIV AM ~ _a montagem de uma rede dedic-ada · "'"' ""'" 
redundantes e trabalhando em nfveis de degradação aceitáveis, utHi • .... •· ······ 

satélites, en:lances ~e microondas, linhas telefónicas e rádio em frequi!>ncid• •1•• '' ~ 

Serão· utilizadas estaç6es VSAT (de baixo custo e alta confiabilid<~d· ·' :• . .- • · 
coleta de dados terrestres, "up-link'" de dados computacionais de mP<I• • ''-~•· · 
prioridade. 

' 
' 
' 
" I! 

' ,, 



Janeiro de 1996 801 

. . 
Para os centros de teu:bimento das inforznações~ sua comunicac:ã" ....... ·~ ... 

omtros de processamento e distribuição aos usu4rios polenciais, prevê-sf' ... ~.· ··~'" 
de fibras ópticas em padrlo LAN Ellreu.et. · · ' · • 

3.3.2 PARTICIPAÇ.lO DA TECNOLOGIA NACIONAL 
~ 

& empresas nacionais poderio participar do subsistema como fr>m·,.·~·rln• •• 
de enlaces ierrestn!s de média/alta c:apaciadade para comunicação df darlr>< .'" ··"'"" 
tesponsáveis pela montagem e instalilçAo dos equipamentos. 

TABELAS 

SUBSISTEMA DE TELECOMUNICAÇ0ES 

TECNOLOGIA Objetivo Empresas e Custo . ·• 
Instituições Estimado lP.~' 

milhõe=.) • I 

REDES O .E ~ões VSAT {300), 
. ...., 

NEC, Al.CAT.El., . . 50.·-· .. i 

~~ ~ 

··~ .. 
-~- . 
.• c.l •• 

COMUNICAÇÕES Enlac:es lesaesbes HUGHES .. I 

(TELEFONIA E (24), estações móveis 
.. 
' DADOS) (6), ~lncaljzaçio .. I 

(150) I 
I 

MONITORAMENTO Escuta em R H ODE e 15 ' l 
COMUNICAÇÕES frequências de HF, SCHWARTZ . . . .. · .. --. 

utilizadas por I 

dandestians .. '. I .. 
~-

3.4 SUBSISTEMA LOGISTÍCO 

3.4.1 DESCRJÇAO GERAL 

O subsistema logfstico inclui as alividades de instalação de equipamf'~tn• •· ,t .• 

l!lelOnaves de supõrie ·ao SIV AM, inclusive os aviões da EMBRAER •1•··· · .• ~ ... 
adaptados para operar com radatell de vigilância (AEW) e imageadores. 
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3.4.2 PARTICIPAÇÃO DA TECNOLOGIA NACIONAL 

Es1e sabsisleDaa poder6 set" executado, ~ sua plenitude, por ............. .. 
brasill!iras (ver tabela 6). 

TABELAS 

SUBSISTEMA LOGfSTICO 

TECNOLOGIA Objetivo Empz ?$ 

~ lnstituiç6es 

INSTALAÇÃO Dominio compleiD FOlfllll:eCiores 
EQUIPAMENTOS lnllegl'lldore5 

BrasiJeiros 

AERONAVES PARA ln1egraçáo • aeronaves EMBRAER 
RADARES AEW. e Brasflia 

IMAGEADORES 
5 Íllllr'ONIVI!!S ~ AEW, 1 

imageamento, 1 reserva) 

3.5 SUBSISTEMA DE INTEGRAÇAO 

3.1.1 DESCRIÇlo GERAL 

' e Cus tu li 
Est;rn.adol"' i IC'" l 

. Jl"tilhu.. .• , I 
l 

e 30 
. 
I 
f 
I 

.. I 

3> L 
~ 

-- -· u 
i 

'' I 
.J 
I 

A inlegntçio de sistemas é um parlE fundamental do SIV AM, poi~ !':"r .. nhr.O .. 

c:ombinaçio dos dados recebidos e a inlerligaçlo dos serviços de control<- .-i.- •·~( ...... 

Hn!o, vigt1Anda ambiental e vigt1Ancia aero-lerritorial. 

3.1.2 PAFmCIPAÇAO DE TECNOLOGIA NACIONAL 

A engenharia bras·ileira jlt deu demonstraç6es de possuir a cap.,ri•l,.,l, •• 1 .. 

integrar e gezeuciar~ de complexidade igual ou superior ao SIVA~f. r··· ·••· · 
do pmjeto do submarino nudear da Marinha e da prospecçio dP petróiPn ... ,.. ...... " 
profundas. 
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A fntegraçlo de sistemas 6 uma atividade pred~ intp,..,;_.. ~,., 
homens h~ra e que garan"r.i o emprego, tio........., no momento, de pt'!i"" .. ' ,1 .. ~~~~ 

~~· ~or es1e motivo, ree1izar esta tarefa no Brasil6 gmaritia dt--~u~ ...... ;_,, 
economia de custDI. 

Adicionalmente, somente· com a exclusiva partlcipaçio de téc:lric'(l!l: hr.o.,ilc"•<'< 

poderi o Pafs ter'~ cet b:2a de ·evitar o acesso de polê111c:ias estrangeiras a inf<'r..,.,.4< . .-.~ 
privilegiadas sobre a AmazOnia. No p•ojelo atual do Governo, à .ath·irl.~<l .. d .. 
inlegta.;lo de sistemas ter6 a participaçlo de téalicos brasileiros, mas lll'rá "'•!i:-.•·f .•• 
naa dependências da Raytheon, nos EUA A RaytheÓn controlart o prnn·..;,..., .-1 .. 
integraçio e assim, teft condiçt!es de ter o domfnio ~~ todo' o fuDcie>na,.,..nl<> dn 
·sistema. 

TECNOLOGlA 

TABELA7 

SUBSISTEMA INTEGRAÇÂO 

Objeti VO Ewpr .,. 
lnstituiç6es 

INI'ECRAÇÃO DE ~ psvjetos de PROMON, 

SJSI'EMAS compll!'.xidacle ipd ·ou EMBRAER 

sgperior ao SIV AM 
.. 

3.8 SUBSISTEMAs DE AUXIUO À NAVEGAÇAO A!REA 

3.8.1 DESCRIÇAO GERAL· 

. 

. 
e eu~&u ~f~ 

•L~ i F.mm .. •'t• 

ntifit.;. ·., 
I 

I 

~ 
. .,. 
I 
I 

' ! 

-~ 

Estes sistemas serão instalados em conjunto com o si"'""' • .1 •• 

telecomunicações, para pennitir uma navegaçao melhor e mais segura .... •· ••·-·· 
aéreo nacional. Consiste de sistemas tradicionais (do tipo VOR) e si!'tf>rn •• ~· ,;. 
avançados (do tipo ILS). 
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3.8.2 PARTICIPAÇAO DA TECNOLOGIA NACIONAL 

A empresa TECTELCOM (ex-TECNASA) possui domínio c-nmr'"'" .,:.., 
tecnologias VOR. VHF e ND'B, inclusive exportando para EUA e Europa. . 

TECNOi.oGIA 

.. 

TABELAS 

SUBSISTEMAS DE AUXfliO A NAVEGAÇÃO AÉREA 

~(PARTE ESTRANGEIRA ) 

SJtnaçào ,Empresas e lnstilw<,"""' 

RADIO-NAVEGAÇÃO SiÃI!mu -u.s ~ .por .W!!.COX 
instrumentas) 

TABElA9 

SUBSISTEMAs OE AUXILIO À NAVEGAÇÃO AÉREA. 

(PARTE NACIONAL) 

. 

" u-:.Ht 

J..:'·.t1- ... l ... I~ 

:.~h!;.-.;:..-· 

i ~ 
' I 

. 
TECNOLOGIA Sit11açi- Empresas e Institu.M;~ ; ... u"'i"' 

! Fc:;tt, _. .. in •: 

I .. 
, ....... ..:1' ~- •. • ;:_ 

···----
RADIO-NAVEGAÇÃO Domínio completo TECTEL.CO.M (antigct 1 5 

(exportamos para EUA e TECNASA) I .. 
Europa) 

I 
I 

11 sis1emas VOR 
i 

I 

17 sistemas NDB 
I 
I 
I 

13 sisllemas VHF·DF I 
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3.7 OBRAS CMS 

As obras civis na regiio lerio fundamental importância. pois "'~"m"c 
localidades utilizadas para OS 5ei:I5Cile5 e cenbos de CoDtUIÚcaçio, nà(t d io;:"~"' 
atualmente de infra wb atura. Estas obras ser6o realizadas ·peJa ~haria nari"""'· 

TABELA10 

OBRAS CMS (TECNOLOGIA NACIONAL) 
. 

SERViÇO Situaçáo Empresas e Cus tu I 

lnstiruç;es 'F.!rtim;-,in IJ...,c..• 

:milll'-" ... 1; 
; 
~ 

OBRAS CIVIS Domfnio completo Emp.resas 1$0 
. 

' contrução civil ' 
l 

~ 

4. ANAUSE GLOBAL OOS CUSTOS DO PROJETO 

4.1 CONSOUDAÇAO OOS CUSTOS 

A consolidação dos custos levantados pelo projeto está apresentada n-• ·r .• lv•l • 

11. 

TABElA 11 

CONSOLIDAÇÃO OE CUSTOS (US$ milh6es) 

= 
SUBSISTEMAS Contrato P1opost& " Parte l'cU"lt• • 

hytlieon Alfl!mativa Nacional Estran~Pir" i 

I 

Aquisição de 625 4'27 82 :'\45 

Dados 

Tratamento e .151 95 75 20 
Visualização 

i 
Telecorm:rnicações 104 I 75 15 I 

I 

Logístico 228 110 110 
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SUBSISTEMAS Conind:o Plopoeta Pane . J',u·L<· 
. 

. ~ 

Rayllieon Alfl!rnativa Nacional Estran~Pir" i . 
l':ntegr.tÇãO e 170 10 10 I 

Serviços 
I 
I 

Complementares I 

I 
Auxilio à "' 7 "7 5 ~ I 

Navegação Aérea 
t 

' ObrasCivia 150 150 150 
I 
I 

--· --- ·f 
~f I TOTAL 1435· 934 5f17 

• 

4.2 ANÁUSE DOS CUSTOS 

A consolidação dos custos acima mostra que os custos do SlV AM pn•i· .. ,. .... 
l"'!!duzidos da ordem de 40,;. Mesmo mantendo a configuração atual do prn"''" .. _ 
Brasil precisaria desembolsar apenas da_ordem de USS 930 milhões, E.'rrl ,,.~ -~ -•~· 

UsS 1,4 bilhões de dólares, para-n!alizar o SlV AM. 

A explicação ·para uma diferença de preço tão significativa é simr'·~- " 
distorções do processo licitatório do SlVAM. Como comprova nósso li."Vanta,.... .. "'" · 
Raytheon, emptesa escolhida para implantar o SIVAM, nio é detentora da ~~• .. ·•~ 
das tecnologias chave do projeto e niO possui qualquel' experiência antrrmr nn• 

aplicações ambientais e de ~soriamento JentoiD. 

As principais funções da Raytheorí no SIVAM será certificar a·qualirf .. rt~ oln• 

fornecedores dos comPonentes-do siStema e de atuar, em conjunto com a ""':-·- • · 
integradora brasileira, no desenvolvimento de software e sislemas n>l .. ti•·n.; • 

i:nteg!ai;ão do sistEma. Trata se de lltividade altamente intensiva em hom<""• ·""' • 
n!Sponsável pelo acréscimo de custn !'lo ptojeto em cei'Cll de 30,;, que.p<'Ó•••i .. ~ ... 
realizada com menor custo e maior propriedade por es:np1 esas brasil~. 

As empresas do complexo militar-industrial aDt.ericanO (como a R<>•·•h<v-"\ 
trabalham tradicionalmente com custos de ptojeto exce55ivamente alto,. .. · ···"' 
margeii!I de lucro completanlente disparatadas se comparadas à industria nã~>-~1 •· ·• 

· Assim.. a Raytbeon irá subcontratar as tecnologias que compõem co <;]'V \ ~.1 • 

outras- empresas. Ao realizar a inil!graÇão do sisll!lna, irá adicionar to•-1.. "' • 
estrutura de custos, tfpica de entpresa l;>élica americana. que trabalha .d<> fnrrn.• 

burocratizada e não-<:ompetitlva. 
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A#. atividades a IM!I' execu•..3daa pela Rayt:heon efetivamentP. d~lir..o·.,:. ......... 
largo e.pecbo, o papel d.a empresa integradora brasileira. Asmm. ~!"" ·~-
dispensável sua partldpaçiO no projeto. 

5. ANÁUSE DO CONTRÃTO SIVAM-RAYTHEON 

Ao analisar o contrato firmado com a Raytheon, pode-se constatar '!"'' " ·~•·· 
permite que a Raytheon obtenha informações 'privilegiadas sobre o func-;.., .. ··-.. -•~ 
do sisiema. Com efeito, o contrato asaegura ao Mini~o da Aer.:lnAuli•·,o A 

pzopliedade dos sistemas desenvolvidos especificamente para o SIV AM (c-.>1 ...... •• 

serviços .iécnicos}, sem restrição de uso ou dispom1n1idade. 

No entanto, o cont:rãto requer que a Raytheon seja responsável pelo-< ,. ~~'""'•M 
ibms:·. 

• Garantia de funcionamento iiltegral e completa operacionalidadr .l .. ,.,,J,-
os componentes do S1V AM. · · ·· · · .. 

• Garanti~ .c!e pt iiZIOS de entrega e. qualidade té:nica dos subsistema" 

- -:g 
J~ 
f 

• Fotnec:imento de assia~a bk:nica_e suporte técnico ao Govemn ~r .. cii.M!,., 

• TreinametiiD das b!c:nfcol!i-· cto· Govemo;· seguido· d!! um P""'"""" ,f,. 
operação assistidil: do mtema.· · · 

• . Responsabilidade pela doc:wl.eatação ~ e logfstica dos equir•'""'"''~· 
e software. 

No contrato, o Governo ~-ainda a ~i~1i~ade_ ~e solici~, it R•,·!h""" 
apresentação 4e popostaS_ para ~ -de foznecimeutus de co~r-:'""!'t,.. · •· 
subsisiemas e para fonwiy~entoa adiCionais de CQJ!1P0ft1!11teS do S1V AM, -

Este requisifos, naturais e absolutamenh: desej6veis em contra~ ·ct,....., "!"" 
obrigam contrabialmente a Raytheon a ter ?ominio completo sobre todàs a~ f .... 'O; •ln . 
desenvolvimen~·_do SIVÂM e tom~ o Siàtéma virtualmente di!J?Pnrfw,., .. .!• 

c:n.Pt~ ~nà. ~ a ~on b!ri coDhecimento.c:los formatos intrr~- ·-!.-. 
dados do SlV AMe de toda a conflgunação tntema dos equipamentos e :~~ot'lw-•r(•.q•~<• 
compõem o sistema. 

Vale ressaltar ainda. que o processo de irdegta.;ão de sisti!DU!s, r"'•·••t" .. .... 
contrato para ter a participação de técnicos brasileiros, será reali:r.adn""" h•~• .. . 
Unidos, nas depend~ da Raytheon. sob o controle e o gezenciam ... ,_.,..: ·'·' 
empresa americana. 
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F.sta análise Jefo1ça os argumentos de que a atual forma de contr.,r ... -.... ·I·· 
:;IV AM não é apropriada e que o Governo deveria J'll"'llizar o SIV AM de Dutr' ''"'"' • 

aonde a integração fosse tOtal e completamen~ realizada. no Br&!lil, J'<'r ""~1'"'~" 
brasileira ou por funcionários do Governo. 

6. CONCLUSOES EfiECOMENDAÇOES FINAIS 

A condasio da análise feita pela SBPC é que o p10jeto SIV AM, em .,, • h·~ • 
ataal, não atende aos inll!iesses estratégicos do Pafs. 

F.m qualquer pafs cônsc!o de seu futuro, um p•ojeto como o STV 11. \ f ..... • 

organizado de forma a garantir a geraç1o de contpelêucia tecnológica. Safw>....... · :"" 
nenhum dos paf.<iel centrá'is possui uma extensão !eu iturial e uma ftor'P'!til •·n~··· •' 
como·a AmazOnia. Este fato geográfico zep•aenla um fatur tundament.-1 ,.. ••• ·· 
desP.nvolvimentu loca] de tecnologias i~onalmen~ competitiva" ,..,.. ,. .... ~ 
como controle de fTáfogo áemJ, maflirt à mdit,..,ltJDegtJfÜO, ~to Tmtoft> I' ~> ..... ·- •1··• 

ãtzdo!l•ziilbkntais. O desafio de sitbennos ocupar e preservar a Amaz6nia tra:· · "" ·-· 
/ -

bojo. a possibilidade fte nos tomannos lfdet'I!S intemacicmais nestas úeas. 

Empresas-~ a Raytheon e a Thonw tornaram-se fories ('Offtf"'t;rf,.~ 
internacionais a partir de ~es enc:onle11daa governamentais em setl!l r·"'- d~ 
origem. Ao privilegiar -a Raytbecm. estamos efetivamen~ -liquidandc> , ... !!' -' 

possibilidade de criar empn:sas naCionais de grande porte nos setmes de """trnlu ,1 .. 

tráfego 'aéreo e de lec1lologias ambientais, IaWndandO assim. a um d•• , .. -.~nc 
maiores trunfos para COJ"f_'etir no mercado intemadonaJ. 

A recome_ndaçiio fina) da SBPC é que ó GoYei 110 Federal d~a rNii7
·•• nrn~ 

nova Iidtação pública para o 5IV AM 'IUt! amplie a participaçi.o da ~ ... ~,.,~ • .. _ 
engenharia nacionais, sem pn!jaf:w da qualidãde técnica do n:sultâdÔ. 

Esta nova oaganiz:açao do SIVAM deveria gmantir·a implanliiçio dD ~i~t"""' 

importando apeMS os equipan.eu!Qs nlo. fabricados no 'Brasil e ~li?.af'••" ,., 
máximo os técnicos e o geaenciamento nacional; Esta postUra nos dart!i o ft'al ''""'""''' 
da configuração do sistema. e por c:ousequência, a ·capacidade dt> ah'<tl!:~·'·'" 

ta:nologicamente sen•p• e que conveniente. 

A SB'PC reco11N!hda ainda que, no p1etendido novo processo de lic:ila•·"" '-"i-• 

assegurada a ampla participaçio de especialistas do setur na f'labora···•" •1,•· 

propostas. :&to seria conseguido através de uma comissão intenninislf'ri.•l ., .. ~ 

funciOnasse em tentpo integral no acompanhamento e fiscalização da únplant , .... , ..•.. 

progntma SlV AM. 
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DuranfB o ãscuso do Sr. EduatrJo Su
plicy, o Sr. T6016nio Vilela Filho, 1.0 VtC&
Presidente, deixa a cadeira da presidência. 
QU8 é~ pelo Sr. Antonio Carlos Vala
dares. Suplente de Secretário. 

DuranfB o discurso do Sr. EduaJdo Su
plicy, o Sr. Antonio Cártos Valadares, Su
plente de Secretãno, deixa a cadeira da pre
sidência. que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, PII3Sidente. 

O SR. PRESIDENTE (JQsé Samey) - De ofí
cio, prorrogo a Hora do Expediente por 1 o minutos. 
a fim de que possa ser ouvido o Senador Josaphat 
Marinho, que havia soficilado a palavra anteriormen
te, para uma c:oitulicação ~ente. 

S. EJc.il dispõe de cinco minulos. 4 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presiderte, 
peço a palaVia pára tarar pOsteriormente. como Ucfer:. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Após a 
Ordem do Dia. concederei a palavra a '!· Exa 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Paia 
uma coi"I'Ulicação w-gente.) - Sr. Presidenta, Sr1s e 
Srs. Senadores, recebo OORUiicação, da Acadenia 
Brasileira de Letras JuríãiCBS, do falecimento do Pro
fessor Silvio Augus1D de Bastos Meira.. 

. Não o c:onheci P,3SS031mente •. mas é sabido 
qlie ocupou posição de relevo no melei jurídic:o e, de 
modo particúar, mho quEi era do Pará. honrou o .en-. 
sino jurídico nesse Estado. Ali tani:lém foi políli<:9, . 
DeputadO estadual, e a1canQou nJeSr!10 a condi9ãa . 
de S~.P~erne de Senador. Eittre o~ 1!'$,31hos pu
blicados; tornou-se biógrafo de .Teixeira de l=reitas e 
de Clovis Bevilaqua. . . . 

Designado Relalor ~ Proif*;l de Código Civil, 
tive o cuidéicló de ouvi-lo,. medante cqrrespondênçia, . 
para colher suas suges!Oes a respeito da rnaléria. . 
Dele recebi carta. ãiSpoStó a fazê-lo. e até indagavif 
do prazo em que. poderia ofereeer suas sugestões, 
Na oportunidade, responãl-lhe neslel! termos: · 

"Não se estabelece !llàZo para quem . . . . . " à cultura. presta, generosamente, S8MÇO 
Apenas infonno ao eminente Pro~r·que 
estou examinando o Projeto· para oferecer
lhe o parecer definitivo, que· não gostaria de 
conclúr sem sua apreciável ~ntribuição." 

O nobre Senador Bemartlo Cabral pede que 
essas palavras sejam também dele.. .-

Pouco depois, recebia. de Atenas, da1ado de 
22 de dezembro, cartão do ilustre Professor, em que 
dizia que esperava regressar a 20 de janeiro, c:on-

!ando cispor de tempo para atender à soliCitação 
das sugesttíes ao Código Civil, e acrescentava: 

"Estou· vivamente ~- com 
esse novo diploma, tantoS sao os problemas 
sociais do Brasil a soluCionar. • 

lnfefiZITletlte, Sr. Presidente, ao invés de retor
nar ao Brasil, faleceu em Londres, nas últimas horas 
do ano de 1995. 

lnfonnado, agora, pela Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas, do biste acontecimento, faço essa 
coiTUlicação à Casa, rogando a V. Exl que~ 
ta o devido sentiJ1191l10 de pesar à farrulia e à Aca:le
mia Brasileira de Letras Joodicas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presi
dência se associa, em nome do Senado, às manifes
~ de pesar. expressas pelo Senador Josaphat 
Marinho a respeito do falecimento do Professor Sil
vio Meira, uma das maiores intàligências deste Pais, 
que deu .1m3 grallcfe contribuição nao só no terreno 
das letras jurídicas, como também corno hisloriador, 
autor de 1m livro clássioo, inlilulado Frrmtsiras San
grentas, em que ele tem Dp<ll1u1idade de lfrJantar 
todos os passos da saga da~da~ 

A solicitaçao de V. ~para levar à l"alft!a vo
tos de pesar será atendida pela Mesa do S8nado 
Fedenil. . . .. 

.O SR. PRE$1DENTE- (José. Samey) -Sobre a 
mesa, requerimentos que-ser.\io lidos pelo Sr. 1 ~ Se
cretário em exeréiclo; Senador Antonio Carlos Vala
dares. 

SAo ridos os segUintes: 

RECIUERiMENT0~31, DE 1998 

Seilhor Presidente, 
Nos termos do Regimento Interno e da Consti

tuiçAo Federal, selicito que seja fiHlCIIminhado ao 
ExrrP- Sr. Minislro de Estado aa ~ministração Fede
ral e Reforma cio Estado, Dr. Bresser Pereira, o se
gUinte requerimeniD de lni:Jrmaçl!es: 

1 :... É procedente a informação no sentido de 
que o Ministério da AdminisUação Federal e Refor
ma do Estado determinou a demissão de aProxima
damente 3.800. Servidores do Ex-Território. Federal 
de Roll'tma, a partir de janeiro de 1996? 

2 - Quantos exatamente serão demitidos em 
Roraima e quais são os servidores? 

3 -Quais os motivos que levaram ao MARA to
mar fal decisao? 

4 - Entre os casos de Servidores supostamen
te demitidos, existem casos em que se cometeu ex
trema injustiça. Com relação por exemplo a0s servi-
dores: · · 
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SIAPE Nome 
001 0712592 Abraão da Silva 

002 0709263 Adriano Castilho de Amorim 

003 0709288 Agnes Santos da Costa 

004 0709232 Aldenir Alves Pereira 

005 071 0252 Ângelo Pedro da Silva 

006 0713971 Antonio Fefi!eira da Silva 

007 0711825. Clemilde Ana Teixeira Pereira 

008 0710418 . Edilson das Graças Duarte 

009 0709268 Edímar de Souza Mesql.Kta · 
01 o 0709262 . Emerson Roberto- Pinto · 

011 0710528 EvanezidaSilvaSouza· 

012 0714047 Firmo Gardoso da Silva 

013 07.10500. Fraitcisco Gregório dos S. Silva 

014 0713037 GieeaneMoraesdaSilva · 

015 071 0433 Jancileide de. Souza Ortha 

016 0709441 ~anoel de Souza Gomes 
017 0709276 

018 0709275 

019 0709321 

020 0712969 

021 0713079 

022 0709269 

023 0710592 

024 0715413 

025 0709261 

026 0709683 

027 0711034 

028 0709274 

029 0712128 

Manuela Soares Rodrigues 

~ Roberto B. da Silva 

Mária Lui~ Gomes da Silva .. 

· Marly Mach3Co ila s: SoUza 
Mic:hE!lle P. Le$j>a l"adilha . 

Nauara Pizato 

Nelson Marialvas c;la S. Filho 

!'S!Jli!lho Felippio., . 

Paulo Rogério Ffllder dos 5antJs 

Raimundo~ Conceição 

Sónia dos R~ Moraes . 
Welfmton Gentil Pereira. 

I José da Silva 

Após mais de ·UIJla década de serviços presta
dos ao Ex-Teni1ório:Federal de Roraima, o MARA 
alega a. inexistência de portaria de nomeação dos 
supracilados e os classilica corno fantasmas. Os re
gistros funcionais na Carteira de Trabalho, os de
mais regislros na Secretaria de Administração de 
Roraima, a freqüência, as fichas de recadastramen1o 
de pessoal devidamente preenchidas nos últimos 
anos, não são provas irrefuláveis da existência e de
Sel'lllBf1h!l·legal desses Servidores junto ao Ex-Ter
ritório Federal de Roraima e atualmente à disposição 
do Estado de Roraima? 

5 - Se as s~ demissões tiverem como 
objetivo reparar irregliaridades, não é·iUS1D preser
var aqueles que apenas foram vítimas de erros ad
ministrativos como é o caso dos 29 (vinte e nove) 
Servidores, acima ÍÍstaclos? 

6 - Certamenle os Servidores que s~ 
mente serão demitidos pelo MARA, foram vítimas de 
administraç6es inescrupulosas que se utilizaram de 
instrumentos ilegais e da ptática de pol"rlicagern, 
buscando auferir dividendos· políticos com essas 
contratações in:egulares, sem medir suas conse
qüências futuras. Em que época ocorreram essas 
contratações e quem efetivamente auklrizou esses 
procedimentos? . 

7- Que medidas pretende a Administração Fe
deral desenvolver contra os responsáveis por todos 
esses atos de ilegalidades e imoralidade praticados 
contra esses Servidores, que foram ludibriados na 
stia ooa fé, e também, pelos atos praticados contra 
o Poder Plillicos?, . . .. 

Sala das sessões. 25 de janeiro.de 1996.. .-
Ser!ador Joao França. · 

(ÁMesaparaD~.) · · ••. 

REQUERIMENTO~ 32, DE 1996 
. Senhor Presidente, . . . 

Nos termos dos ar1s. 49, X, e 50, § 22, da 
COnstituição e 216 e 217: dÓ Regimento Interno, re: 
queiro ao Senhor Mnstro de Estado da Fazenda se
jai'n prestadas as informações que se seguem, a · 
respeilo do Programa instituído pela ~Ida ProW.: 
sória n21.179, de 3 de novermro de 1995, que Dis-. 
põe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Ft-
nanceiro Nacional e dá outras providências: · 

· · 1") Quais instituições financeiras foram benefi
ciadas pelo Programa de Estímulo à reSS!ruturaçãO 
e· ao fortalecírnerro do Sisti!ilia Financeiro Nacional, 
pi"éViSio na Medida Provisória n<> 1.179, de 1995 e 
suas reedições"( . · . 

.20) Quais os valores repas actos para cada 
IJIT!a dessas institlJições? 

. 3"1 Os valores repassados o foram em títulos 
ou ein dinheiro? · · · · 

$) Qual a destinação dos recusos rep as sa:los? 
5") Se os raausos foram repassados a titulo 

de empréstimo, quais as condições dos mesmos 
com relação a juros e prazos? 

6") Quais a5 fontes dos recursos repassados, 
ou seja, de onde foram retirados para serem repas
sados às instituições beneficiadas? 

7!) Houve emissão de moeda para o repasse 
desses recursos? Qual o montante? 
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Justiflcaçao 

Como é do conhecimenlo p(jllico, o ~ 
Federal vem de adotar o.chamadO Programa de Es
tfrrulo à reestruturação e ao fortalecimento do Siste
ma Fmanceiro Nacional, previs1o na Meãlda Provisó
ria rP-1.179, de 1995 e suas reedições. 

Desde então, a imprensa nacional vem noti
ciando os altos custos QI.IS o referido programa vem 
impondo aos cofres p(illicos. Com efeito, o jornal 
Folha de sao Paulo, do dia 20 OOimo noticiou que 
em apenas dois meses de vigência, o programa ofi
cial de incentivOS às fusões e incorporações de ban
cos custou.aos cofres do Banco Central R$5,6 blhõ
es, gastos no financiameniD da lJ1ião entre o Banco 
Nacional e o Unl)anco. Na mesma reportagem eslá 
dito, rr:ms adiante que não se sabe 'luanlo desse ci
nheiro retomará. mas é certo que pelo menos R$2 
bilhOes entenados no Banco Nacional (.-) não vol-
tain nas:-· ' 

Ora, num momento em que o proprio govemo 
apregoa a nece5s'da:!e-de controle do c:harn!Kio dé
ficit p(blico, quando toda a área social é alingida 
com escassez de recursos, são destinadas Ião fabu
losas somas para subsidiar bancos? 

t: preciso que o Senado Federai1Dme conheci
mento sobre essas operações para que possa exer
cer as ftn;;Oes fiscalizadoras que a Constilúção lhe 
consignou. . -

Por outro lado, a Consli!Ução de 1988 alçou à 
calegoria de princípios constitucionais os cfdallles de 
legalidade, impessoalidade. moralidade e ~ 
de, &S!ll'8ll1 obedecidos pela Adminisbação Pllllic:a, 
impondo-se aos órgãos .e entidades- jX.iilicos a sua 
mais restrita observancia. ' 

Por essas razões eslamQs_ apresenlando, nos 
tennos em que Conslit!ição Federal e o RegimeniD 
Interno lai::ultam. este requerimento de infOI'I11aÇiles
ao Senhoi' Miõislro de Estado da Fazenda, encarre
gado da supervisão do Banco Central do Blasil-BA
CEN e Presidente do Conselho Monetário Naàonai
CMN, visando cOlher dados para mia eVentual atua-
ção desta Casa sobre o assunto. _ · 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1996. -
Senador Ademlr Andrade. 

(A Mesa para Decisf!io.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimeniDs lidos serão remetidos à Comissão Dire
tora, na forma regimen1al. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Pass: se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa. requerimento que será &do pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

t lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO H!- 33, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item 11'- 2 seja submetida 
ao Plenário em 1"1ugar. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1996. -
Senalor VJJson Kleii!Oblng. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprova
do o requerimento, será feita a inveiSão sorJCitada. 

Jtem2: 

PROJETO DERESOWÇÃO 
N22, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 30, de 1996) ~ 

Discussljn, em hino Cllico, do ;Projeto 
de Resolução "" 2, de 1996 (apreSentado 

.,como conc:lusão do. ~ n2 2. de 1996, 
· da Comissão de AssunlosEconOmicos), que 

concede à República Federativa do Brasil 
auiOrização para conbalação de operação 
de crédito externo junto ao Banco lntelame
ricano de Desenvolvirnento-BID, no valor de 
ceniQ e sessenta milhOes de dólares norte
americanos. c:tP recursos serão destina
dos a financiar. parcialmente, o Programa 
de Ciência e Tecnologia, cuja execução fica
rá a cargo da Fmanciadora de Estudos e 
Projetos-FINEP. 

Pas 5 a se à cfisa 55 !lo, em turno único, 
Concado a palavra ao nobre Senador Lauro 

Campos. 
. O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SP's e 
Srs. Senadores, uma tranqüila convicção há mui1Ds 
anos se seãmentou no meu espírito e vem sendo 
alimemada por leituras mais recenies, inclusive a do 
livro de Robert Kurz. intitUado O Colapso da Mod
ernização, em c:ujá página 188 se encontra uma 
ac1 osação a respei1n do caráler perverso, de domina
ção, do endividamento externo. 

Embora esse empréstimo que agora es1á em 
pauta se dinja à Finep, a uma das áreas mais neces
sitadas deste País, é profunda a minha convicção a 
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respeiiD dos argumentos favoráveis ao endividamen
to externo. Esses argumen1Ds nos fazem recordar o 
1~ Meiji, o fundador do capitalismo japonês, 
morto em 1912. Devemos sempre nos lerD:Irar do 
conselho do General Ulysses Gran:, ex-Presidente da 
Rep(illica dos Estados Unidos, segtl1do o qLá não 
devemos jamais recorrer oos ~ externos e. 
se o fizennos, devemos pagá-los antes da véspera. 

Os exemplos do Egito e~a Espanha devem fi
car sempre presentes em nossa memória, dois pai
ses que perderam tudo, inclusive a sua sobelania, 
devido à dívida exlema. 

Não tenho dúvida alguma de que a dívida ex
tema se constitui num dos mais importantes instru
men1os de dominação das econorrias periféricas. 
Não tenho dúvidas, como lalmém o Presidente da 
República nao as tinha há algum telllpo; as rrinhas 

·certezas foram se sedimentando, enquanto Sua Ex
celência abàndonou os seus pontos de vista. 

Portanto, tenho. que esclarecer que, ainda que 
se trate de um empréstimo dirigido à Finep, sou con
tia todo e qualquer endividamento externo, por mais 
baixas que sejam as taxas de juros, por rilelhores 
que sejam as condições desse ~réstimo, por 
mais sedutoras que sejam as Pllulas com as quais 
eles recobrem o processõ de envenenamento e em
pobrecimento da economia nacional. Muito obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palaVJa à nobre Senadora Junia Marise, para dis-
culir a matéria, por 1 o rrinutos. · 

A SRA. JUNIA MARISE (PDT -MG. Para disaJ. 
!ir. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o presente Projeto de Resolução fi> 
2 concede autorização para-contrallJ'de efl1lléstimo 
externo junto· ao BID, no va!Qr de: ú$$160 rrilhOes, 
para financiar, parcialmente, o Programa Qe Ciência 
.e-Tecnologia (Fmep): 

Trata-se de proposição relevante, uma vez que 
os recursos se destinam ao financiamenlo de proje
tas dentro do Programa de Ciência e Tecnologia 

Observe-se, contudo, e fica aqui a nossa ad
vertência, que, seguindo a prática adotada pelas. 
Agências Internacionais e aceitas pelo Brasil, os ter
mos do contrato de ~réstirno nem sempre são fa. 
voráveis ao nosso País. 

Por ex~o. a taxa c:e juros é variável, sendo 
detenninada pelo custo dos empréstimos qualifica
dos para o semestre anterior, acrescida de uma 
tnaJQêm razoável, expressa em termos de percent
agem anual, que o Banco lnterarnericano de Desen
volvimenlo estabelecerá periodicamente, de acordo 
com sua política de taxa de juros. 

Ademais, o contrato prevê uma taxa de 0,75% 
ao ano sobre o montante não desembolsado a tilulo 
de comissão de crédito, exigida semestralmente_ 
Traia-se, também, de cláusula tradicional nos em
préstimos intemaciÔnais tanto do BID quanto do 
Banco Mundial, a qual o Brasil se sujeita docilmente. 
Ocorre que o deserrilolso desses leCU'SOS depende 
de contrapartida de recursos nacionais que nem 
sempre são liberados pelo T esourp dentro do crono
grama previsto originalmente. Assim, com o atraso 
das liberações, o País fica pagando "juros" sobre 
,parcela de rec:...sos que efetivamente nao é desem
bolsada, o que, dependendo do montante do em
préstimo, pode representar valor considerável. Pon
dera-se sobre a pertinência de tal cláUSI da, uma vez 
que o contrato de empréstimo jã prevê um cronogra
ma de desembolso ao longo do tempo, não se justifi
cando que o País pague por recursos nao desem
bolsados de acordo com esse cronograma 

A mudança dessas cláUSI das, enlretanto, exige 
urna postura mais afirmativa do Governo brasileiro 
em defesa dos interesses nacionais por ocasião das 
negociações desses empréstimos. E, ao contrário, o 
Governo tem se portado docilmente, sujeitando-se 
às condicionalidades impos1as pelas agências inter-
nacionais. . 

Essas ponderações. Sr. Presidente, são wna 
advertência, inclusive à pl6pri<i equipe econOmica 
do Governo, ao Minislérió da Fazenda e do Planeja
mento, no sentido de que doravante, a partir das ne
gociações em relação aos conlratos çte enipréstimos 
externos para o Brasil - seja para o Governo Fede
r:al, seus .órgãos ou para Governos estaduais -. o 
Governo brasileiro tenha a precaução, e principal
mente a responsabilidade, de estabelecer parame
tros efetivos que nao penálizem o Brasil, trazendO 
prejufzos para -a nossa população. 

Encaminhamos, portanlo, favoravelmente à 
aprovação desse projeto, fazendo aqú essa declara
ção de vo10 com a nossa advertência 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) --Continua 
em disa ISSão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palaVla para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. &1- -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rela
tivamente a esse projeto da Finep, que solicita au10-
rização para corrtratação de crédito externo junlo !10 
BID, no valor-de-US$160 milhões, para aplicação no 
financiamenlo do Programa de Ciência e Tecnologia 
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pela Fmep, apresentamos proposta no sentido de in
ciLir, onde coliler, o segLinte artigo no proje1D de re-
solução do Senado: "· · "' .. "'~· · ·· 

'- -· -·.-.-~-~·""~-~·-:o. . --
"Art... O c;ontrato f:!e concessão. de cr&.. 

dito a ser fimiadô éntrê a. Fll1allCiadora de 
~e~-R~-ease~ 
contratames deverá conter cláusUas pre-
vendo: '" • 

I - compromisso .. de engendrm: esfor
ços no sentido da preservação de oportuni
dades de trabalho no período de introdução 
das inovações tealológicas oriundas dos in-
vestimentos a Cll* se. referir o conlrato; 

.11 - assinatura de acordo com o sindi
cab representaliiiO de seus trabalhadores, 
dispondo sobre a fQnna de. introdução das 
inovações tealológicas e o treinamento de 
tral:lalhadores, visando a· sua capacilação 
para desempenhar novas funções exigidas 
pela 1ecnologia introduzida • 

O Senador Vilson Kleinilling teve a gentileza. 
de encaminhar-me as observa~~ pela aqui-_ 
pe da R~ à emenda.que apresentei a esse_proje
to, cjue aulDriza essa instituição a contrair crédito do 
810 para aplicação nas áreas de desenvolvimento 
cielltífico e tecnológico. 

A emenda _sugere a introdução de cláus••as 
nos contratos de Ell11ll'éstimo da Rnep às empresas 
interessadas em investir em inovações tecnológicas, 
no sentido de comprometerem-se com esforços para"' 
preservar oportunidades de emprego, alfavés de 
acordos com si~ representalivos de seus tra
balhadores, que prevejam a reciclagem da mão-de
obra e o seu treinamento, para que possam assumr 
as novas funções geradas pelo processo inovador. 
Os técnicos da Fmep infonnam que essa~ 
ção está presente em diVersas ações da instituição, 
como o Programa de Aplicação de Recursos do 
FA T, nos termos da Resolução no- 85, de 1995. Es
ses recursos são destinados a quatro tinhas de afua
ção: Programa de Educáçiio para a Competitividade 
(PROEDUC), Programa de Apoio à Gestão de Quali
dade (PAGO); Prograina de Apoio à Micro e Peque
na Empresa (PAMPE) e Programa de Pré-lnvesti
men1D. 

Sarrentam. ainda. que a introdução de novas 
exigências contratuais implicariam a necessiaade de 
renegociação dos termos acôrdados com o 810, 
acarretando prejuízos quanto à disponibilidade dos 
recursos para o desenvolvimento dos trabalhos que 
aquela instituição vem desenvolvendo. · 

,,_. -· 
Nao foi essa a intenção ao apresehtarmos a 

emenda, mas a~ !paç3n.ioicial permanece, ate
nuada pelos esclarecimentos da Fmep e por saber 
que a inslib.ição jã ctesenvolve açi5ãs nesse sentido. 

A economia bÍasileira tem experimentado taxas 
positivas de variação do PIB nos atimos anos, que 
não têm sido suficientes, no entanto, para alenuar o 
problema do. c;fesemprego. São freqoentes as anárl
ses divulgadas sobre a questão, salientando a ne
cessidade de·sdoção de" medidas que possibi6tem a 
COJ11l8libiiização do desenvolvirnellt) econOmico, 
tecnológico e a geração de empnego. Nos últimos 
dez anos. a indúsbia aulDmobUíslica, por exE!Iqllo, 
aumentou consideravelmente seu nível de produção, 
contando com .mano~ -Aiinero de trabalhadores. Arl
teontam, os líderes sindicais encontraram-se com o 
Ministro do Trabalho, Paoo Paiva, em que o ponto 
principal de disci~&São referia-se justamente ao de
semprego. Os meios de coi1U1icação divulgaram o 
visível desoonforto e a õdiculdade em encontrar so
luções que possam debelar essa tendência. 

O artigo do economisla Paulo Nogueira Balista 
Jr. p!bliéado .. hoje pela Folha de S. Paulo $-nos 
um quadro metiOS"Dtrmisfa que ·jjquele diviÍgado 
pelo Presidente Fernando Henrique em ~ 
recentes. Nesse artigo; 1ISCiarece a Í!'l1)0SSbirdade 
de se compararem os dados de desemprego forneci
dos pelo IBGE com os _dados disponlveis para os 
países mais desenvlllvidos. devido às diferenças es
truturais desses economias e diferenças metodológi
cas de apuração.·Enqoanto o I~GE aponta para um 
índice de desell1lfe90 de 4,7%: o mesmo dado salta 
para 13,2% na pesqtjsa do Oieese/Seade para a 
Grande São Paulo. 

A estabilidade econômica 'é um valor de extre
ma importância para a sociedàde, mas os esforços 
para atingi-la precisam estar aco~ de es
forços de igual intensidade no sentido de se elininar 
a pobreza e a fome e garantir ell1lfe90 para os cida
dãos. Na questão específica da aulDrização de con
tratação de crédilo pela R~,.a imposição de dãu
sulas contrai!Jl:ifs podem implidlr prejufzo ao eslágio 
aluai de negociação com o 810, mas creio que o Se
nado poderia reafirmar àquele;órgão nossa disposi
ção em colaborar com os trabalhos ali desenvolvi
dos, visando a geração de novas oportunidades de 
trabalho, incluindo artigo ao Projeto de Resolução 
que coloque essa pr~. sem exigir a introdu
ção de cláusulas específicas nas contratos, S<O o Re
lator concordar. 

Assim, a Rnep poderã induzir as empresas. 
contratantes de empréstimos decorrentes dessa au-
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torização a desenvolver programas de treinamento e 
reaprovei1amen1 da mao-de-Obra atingida pelos in
vestimenloS realizados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
em discussão (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra. enceiro à 
ÕISC' ssão. · 

Em votação. 
Sobre a mesa, emenda de autoria do Senador 

Eduardo Supliçy, que será lida pelo Sr. 12 Secrefário 
em exercfcio, Senador Antonio Carlos Valadares. 

·É lida a seguinte: 

EMENDA N0-1 - PLEN 

Inclua-56, onde colber, o seguinte artigo: 

Art- O contrato de concessão de cré
dito a ser firmado entre a Financiadora de 

· EstUdos e Projetas - Finep e as empresas 
contratantes deverá conter -clausulas pre
vendo: 

I - compromisso de engendrar esfor
ços no sentido da prese!Vação de oportuni
dades de trabalho no periodo de introdução 
das inovações tecnológicas orit.mdas dos in
vestimentos a que se referir o contraio; 

11 - assinatura de acordo co1n o sinci
cato representalivo de seus trabalhadores. 
dispondo sobre a forma de introdução das 
inovações tecnológicas e o treinamento de 
trabalhadores visando a sua capacilação 
para desempenhar novas funções exigidas 

· pela tecnologia introduzida 

Justlficaçao 
0 dese111)1'eQO tecnológico faz parle da pauta 

de ÕISCIISSÕP.S sobre desenvoMmento econOmico e 
social em todos os países. No Brasil, esta~ 
ção está presente, tendo em vista o crescimento do 
~ego nos últimos anos, apesar do país ter 
experimentado taxas positivàs de variação do PIB. 
Principalmente na indústria, as pesquisas e esb.xlos 
técnicos são unânimes em apontar a forte tendência 
de perda de postos de trabalho em função da inova
ção tecnológica e do ganho de produtividade. Ao ge
rar efeito econOmico positivo, esta tendência gera, 
tarrbém, efeito social perverso, principalmente em 
um país que possui metade de sua força de trabalho 
jogada na clandestinidade das relações informais de 
trabalho. 

Esta emenda, por1anto, visa agregar um valor 
socialmente justo ao irqleralivo do desenvolvimento 
econOmico, através da ação do Estado em prol da 

--
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saudável negociação entre as partes envolvidas nos 
processos de modernizaçãO do parque industrial 
brasileiro. 

Sala das Se$sões. 25 de janeiro de 1996. -
Senador Eduardo, SupiiCJ. • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Relator da ·malária. Senador: Vdson 
Kleinübing, para emitir parecer sobre z emenda 
apresentada 

O SR. VILSON KLEINCIBING (PFL..SC. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, fui incumbido pela Co
missão de Assuntos Econômicos de relatar essa 
matéria. Todos os Srs. Senadores sabem 'da preocu
pação que tenho com divida p(blica, com contratos 
e com financiamentos. Mas tenho poucas dúvidas 
quando se trata do BID e do Banco Mundial, porque 
são bancos de que o Governo brasileiro é sócio. 
Não são bancos privados. bancos de capitai"IStas, de 
empresários. O 810 é um banco dos governos das 
três Américas e o Banco Munãral é uma instituição 
dos paises liDados à ONU. E o Brasil é o segundo 
maior acionistado BID. 

Do volume de recursos que o País tem que pa
gar todo ano de empréstimos anteriores, o mfnimo 
que o Governo brasileiro tem que fazer é aproveitar 
aq1.111o que se paga em novos projetos, em novos il
vestimentos. Por isso que Governadores estaduais 
enCaminham programas de financiamentos dos seus 
planos e dos seus projetos de governo. 

E. no caso espa;.T.co, esse é um projeb nUlo 
mais nobre porque é para financiar projetos através da 
Fmep, com o comando do Governo brasileiro. sao nr 
<USOS do nosso próprio País, de um Banco d9 qual 
somos acionistas. Por isso, encaninho a volaçao favo
rável ao projeto, em confonnidade com o meu pa1ecer. 

Quanto à emenda do Senador Eduardo Supfr
çy, S.~ já viu, inclusive, o trabalho feito.pela pró
pria Fmep, que já tem programas de readaptação da 
mã<Hie:OOra, com mais de US$300 milhões para fi
nanaar-: programas de reciclagem de mão-<Je..obra 
em terinos de avanços tecnológicos. Além ÕISSO, 
não podemos impor ao contratante, a quem financia, 
cláusulas contratuais sem que haja um acordo ou 
001a atrtorização l)iévia A Finep não é contrária à 
emenda do Senador Eduardo Suplicy; o que ela de
seja é. que, nos próximos contratos, isso seja nego-
ciado a nível de governo. . 

Por isso, como Relator, rejeito e dou parecer 
contrário à emenda do Senador Eduardo S~iCy e 
encaminho a votação para o projeto original, CQnfor
me épOV'IiJ pela Comissãl de Assuntos Econõnicos. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O par&-
cer é contrário à emenda. Em votaçao. · · . 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a Votação. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo 
a palavra a v. ExA, para encaninhar a votação. 

O SR. ROBERTO FREIRE {PPS-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi:lenla, 
Srts e Srs. Senadores. s1iria muito importanle para o 
Brasil que todo o nosso endividamento externo ad
viesse de · con1ralos como esse, admitindo que a 
questão da ciência e tecnologia vai condicionar o fu.. 
turo. Se nao tivermos isso como prioridade; eviden
temente, continuaremos sendo subalternos e perifé
ricos no processo de desenvolvimen1D a nfvel inter
nacional. 

Portanto, esse acordo, esse oontrato, esse fi-
. nanciament:J externo é lamenlavelmenla pequeno. 

Deveria ser rn.ito maior, deveria talvez expressar 
. uma definitiva opçao do Governo brasileiro por ter a 
ciência e a tecnologia como prioridades nacionaiS, o 
que ainda nao são. 

Nesse sentido, queremos encaminhar favora
velmente e dizer que a emenda do SenaQor Eduardo 
St.Picy tem tudo para ser apreciada com m.ita.s&
riedade pelo Governo brasileiro e por está casa. 
Todo processo de mudança· que ocorre no nu1do 
tem algo que ~ taJOOém todo ITUlCio, que é 
o desemprego estrub.ral, flulo exatamente. da rgu
dança no modo de produzir que a ciência e a t9crJo. 
logia promovem, com perda de emprego. 

Discutir a questao da geração de emprego, a 
Qarantia do emprego, a reciclagem, a formação e a 
requalificação da mao-de-obra é algo que tem que 
ser prioridade, tanto quanto a ciência e a tecnologia. 

Tem razão o Senador Eduardo Sqllicy. Talvez 
tenha razão o Relator em imaginar que isso nao 
pode ser agregado num conllaiD que jâ tem no fi
nanciamentD apenas a questão básica. mas é preci
so fazer como faz hoje o Banco Nacional do Desen
volvilnerR:l EconOmico e Social, que vinc:Ua todo e 
qualquer financiameniD que faz a que haja progra
mas de reciclagem de mão-de-obra, . porque todo 
esse investimento está implicando · em moderH-· 
ização, e modernização está signific:ando perda de 
pos1D de trabalho. 

Acmãrto que a ~ção do Senador 
Eduardo S~icy é algo que tem que ser prioridade 
em IDeias as ãiSCUSSÕeS do processo industrial brasi
leiro, da sua perspectiva fuUa. dàs · ques!Oes da 
ciência e tecnologia, mas talvez não seja esse o mo
menlD apropriado. 

Mas. mesmo sabendo que seremos derrota
dos, para lirmar a posiçao dé que e5S8 questao tem 
que ~ presente na ordem do õ1a, sell1lt9 e per
rnanentemeniB, vo!ar9nios favoravelmente ao proje
to e à emenda do Senador Eduardo St4JI'ICY, mesmo 
sabendo que o momento talvez não seja oportmo. 

O SR. JÚUO CAMPOS -·Sr. Presidente, peço 
a palavra para encarrinhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júr10 Campos, para en
caminhar a vo\açAo. 
. O SR. JÚUO CAMPOS {PFL-MT. Para enca
·minhar a votação. ~m revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srtls e Srs. Senadores, jâ ~ por diver
·sas vezes a tritlu:la deste Casa. apelando ao Gover
no Federal apoio para a ciência e tacnologia. 

Hoje, vejo com satisfação esse empréstimo in
ternacional jmiD ao Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, que o Governo conllai para, 
através do Finep, fazer o financiamento do programa 
de ciência e tecnologia do Brasil. 

Quel:o, nesta lnslanta, fazet um apelo 8Qil no
bres colegas Senadores, porque um projeto ~mo 
esse tem que ser aprovado por OOanirnidade~ 
casa. Considerando que a ciência e a tecrlÔiogia 
são ~ nUto irqJorlantes Jlllllil o nosso Pafs, 
gos1arià, neste momento, de pediJ' a todos os nobres 
colegas, independentement da origem polftico..par
tidãria, que dessem tim ·voto de confiança a fim de 
que possamos aprovar, por ~m~nirridade, esse PIO" 
jãto, de inWtêricia vital para o Pars.: 

O Slt PRESIDENTE (José Samey) - Não ha
vendo quem peça a palavra, encarno a ~osaiSSão.. 

Em votaçao o projeto, ressalvada a emenda 
Os ,Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permauecersentac!Os. (Pausa.) · • 
Aprovadç), com o voto contrário do Senador 

~càmpoS. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

acaba de receber um peQido de destáque do Sena
dor EduardO Suplicy para a emenda que apresentoi.L 
Como só existe e5S8 emenda, ela está automat
icamente destacada e serâ votada Pelo Plenáiio. 

É o seguinte o requerimen\D recebido: 

REQUERIMENTO N9- , DE 1996 
Senhor Presidenle, 
Nos termos do art 312, alfnea b, do Regimenm 

Interno, requeiro desta<lue. para votação em separa
do, da Emenda de minha autoria ao PRS 2196. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1996. -
Eduardo SUpllcy. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~Em vota
ção a emenda do Senador Eduardo Suplicy. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
~~oom~ · 

O SR. EDISON LOBAO - Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre SenadQr Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBAO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, em nome da Liderança do PFL, recomendo o 
voto "não" à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -, Como 
vota o Líder do PMDB? · 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presi
dente. o PM06 recome(lda qoo se vote "não" à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
vota a Líder do PDT? 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG) - Sr. Presi
dente, o PDT recomenda o voto "sim•, pela aprova
ção da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
vota o Líder do PSDB? . 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
-O PSDB recomenda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
vota o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - O PTB 
recomenda o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
vota o Líder do PSB? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - O PSB. 
vota "sim", Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Jos,é Samey) - Como 
vota o líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O PT recomen
da que se vole "sim•, Sr. Presidente, preocupado 
com a preservação do emprego. 

O SR.. PRESIDENTE (José Sarney) - Como 
vota o Líder-do"PPS? 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE) - O PPS 
vota "sim" 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota;:ão. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA • Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orado" - Sr. Presidente, só 
para um esclarecimento do ilustre Relator quanto à 
rejeição da emenda. 

O parecer é contrário, ri1as eú gostaria de ouvir 
' ·· , .... •· ·:' .,,.•;nio - e B.cho que serve para toda a 

Casa - qualito ao falo de que, tecnicamente, é ina
dequada a emenda ao projeto de resolução, porque 
a emenda não é ao acordo. É evidente que não se 
pode emendar um acordo internacional. A emenda é 
ao projeto de resolução. Assim, o efeito é mlito me
nor, uma vez que o projeto de resolução tem apenas 
relação com aqLilo que o Senado pode decidir. Ago
ra, do ponto de vista técnico, não vejo problema. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Relator, Senador VHson KleinCbing. 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL-5C. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orado" - Srs. 
Senadores, o contrato já está negociado. Os tennos 
do contrato jã foram acordados por ambas as partes. 
Esse é o problema. Além disso, esse dinheiro serã 
repassado às entidades. ~ 

Então, a emenda do Senador Eduardo Suplicy 
deve ser uma recomendação nossa para que a Ft
nep, ao repassar esoos recursos. nos contratos que 
vai fazer com as empresas que vão absorvê-los para 
financiar esses projetas, coloque uma cláusula de 
garantia de emprego ou cJâ! s •as que especifiquem 
investimentos da reciclagem do pessoal que vai fa
zer o emprego. Isso, sim; mas isso não é objeto da 
Emenda. A Emenda, como está colocada. prejuãiCa 
o contrato com o BID. Esse é que é o problema. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que a . aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. A Comissão Diretora para redação 

final (Pausa.) 
Sobre a mesa. parecer oferecendo a redação 

final que serã lido pelo Sr. 1" Secretãrio em exercí
cio, Senador Aritonio Carla$ Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N212, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção ~2, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 2, de 1996, que concede 
à República Federativa do Brasil autorização para 
contratação de operação de crédito externo junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento .:. BID, 
no valor de US$ 160,000,000.00 (cento e sessenta 
milhões de dólares norte-americanos), cujos recur
sos serão destinados a financiar, parcialmente, o 
Programa de Ciência e Tecnologia, cuja execução fi
carã a cargo da Financiadora de Estudos e Projetos 
- FINEP. 
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Sala de Reuniões da Comissão. 25 de janeiro 
de 1996.- José samey, Presi<!ente- Teot&tlo ~ 
laia Filho, Relalor - Júlio campos - Renan ca
lhalros-Nay Suassma. 

ANEXO AO PARECER N!! 12, DE 1996 .. 

FaQO saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, ~ Presidente, nos tem'19S do 
art 48, item 28, ·do Regimento Interno, pro11'11Jgo a 
seguinte 

RES.OLUÇÃO N" , DE 1996 

Autoriza a Repúbllcâ Federativa do 
Brasil a contratar operação de créditD ex
temo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$160,000,000.00 (cento e sessenta mi
lhi!es de dólares norte-americanos), cu
jos recursos serao destinados a finan
ciar, parcialmente, o Programa de Ciência 
e Tecnologia, cuja execuçao ficará a car
go da Financiadora de Estudos e Proje-
tas-FINEP. · 

O Senado Federal resolve: _. . . 
Art 12 É a RepúbliCa Federativa do "Brasil aulo

rizada a contratar operação de a:édi1D externo junlo 
ao Banco lnteramericano de DeSenvolvimenlD -
BID, no valor de US$160,0()0,000.00 (cerno e ses
senta milhões de dólares norte-americanos), cujos 
recursos serão destinados a financiar, parcialmente, 
o Programa de Ciência e Tecnologia, cuja execução 
~cará a cargo da Financiadora de· 5;tudos e Proje
tos-FINEP. 

Art 2" As a>ndições financeiras da operaÇão 
são as seguintes: 

a) dev_edor: Repü>lica Federativa do Brasil; 
·ti) vàfor pretendido: US$ 16o:óoo,ooo,oo (cen

to e sessenta milhões d6 dólares·nortê'americanos); 
c) juros: a taxa de juros será detenninada pelo 

cus10 dos empréstimos quaflficados para o semestre 
anterior, acrescida de l.l'llB margem razoável, ex
pressa em tennos de percentagem anual, que o 810 
estabelecerá periodicamente de acordo com sua po
lítica de taxa de juros; 

c:l) comissão de crédito: 0,75%. a.a. (setenta e 
cinco ceri'tésimos llOf' cento ao ano}; sobre o mon
tante não .desembolsado, contado a partir de ses
senta dias após a data de assinaii:Jra do contrato e 
exigida semestralmente.. . 

e) concliçOes de pagamento: . 
- do principal: o ~réstimo deverá ser amorti

zado pelo mutuário mediante o pagamento de pres-

tação semestrais consecutivos e, tanto quanto pos
slvel, iguais. a primeira das quais a ser paga quando 
do primeiro pagamento dos juros. uma vez decorri
dos seis meses contados da data prevista para de
sembolso final dos reci.ISOS e a ütima alé 12 de no
vembro de 2015; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 12 
de maio e 12 de novembro de cada ano; 

- da comissifo de aédiiD: ~ nas 
mesmas datas~ !!adas para o pagamerto d:ls jutls 

Art 32 A contratação da operação de crédito a 
Qll8 se refere o art. 2" deverá efetivar-se no prazo 
máximo de duzentos e setenta dias· contado da data 
da publicação desta Resolução. 

Art ~ Esta Resolução entra em vigor na da1a 
desoopublicação. · ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Antes de 
submetermos a redação final à disc•ISSao, peço aos 
Srs. Senadores que se encontram em seus gabine
tese em outras dependênci~ d~.Qasa que compa
reçam ao plenário, pois teremos votação nominal. 

Em disct "SSão a redação final •. (Pausa.)~ 
Não havendo quem P8@ a palavra, ert:eno a 

disc• "SSão. · ;' 
Em votação. ;c- · 
Os Srs. Senadores q~,JS a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.} : : : 
Aprovada. · · · 

O proje1o vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2131, DE 1995-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 29; de 1996) · 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da camara n21s1;de 1995-Complemen-
tar (n" 54J95-Complementar, na Casa de ori
gem), que altera o art 72 da Lei Co!J1lle
mentar n2 70, de 30 de dezembro de 1991, 
que estabelece a Contribuição para Finan
ciamento da Seguridade Social - COFINS, 
tendo 

Parecer favorável, sob n<> 9, ·de 1996, 
da Comissão 

-de Assun1DS Sociais. 

O parecer da Comissão de Assuntos Sociais é 
favorável. A maléria constou da Ordem do Dia da 
sessão de ontem~ quando teve a soo discüSsão en
cerrada 

Vamos passar à votação. 
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Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares. 

Eu pediria aos Srs. Senadores que ainda mo 
regiSiralam as suas presenças que o fizessem, pois 
necessitamos liberar o painel para votação. 

Peço aos Srs. . Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em cubas dependências da 
Casa que compareçam ao plenário e ocupem os 
seus lugares. (Pausa) .3' 

Vamos procecler à liberação do painel. 
Detennino aos auxiliares da Mesa que progra

mem o coll1JUfador para a votação. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P.) -Sr. 

Presidenle, eu gostaria de assinalar a minha presen
ça, porque o meu nome não saiu no painel. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Ala re-
gistrará a presença de V. Exil ~ 

A Presidência esclarece, mais urna vez, ao 
Plenário, que, nos tennos do art 288, III, •a• do Re
gimenlo Interno, a ma1éria depende, para a sua vo
tação, do voto favorável da maioria absolu1a da com
posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
processo nominal. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Como 

vola o Líder do PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre

sidenle, para encaminhar, o PlB recomenda à Ban
cada votar "sim". 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a vo1ação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Somente 
para orien1ar a Bancada, Senadora Júnia Marise. Jâ 
passamos a fase de encaminharnenió; es1amos na 
fase de votação final. Como vo1a o PDT? 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG) - Vo1a 
"sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Como 
vala o Líder do PMDB? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O 
PMDB vola "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Como 
vo1a o Líder ão PFL? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -O PFL 
vola "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Solicito 
aos Srs. Senadores que observem no painel se os 
seus votos foram registrados. 

(Procede-se à votaçao.) 

· VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães

Antonio Garios Valadares -Arlindo Porto - Artur da 

Távola- Bani Veras- Bernardo Cabral- Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wison - Gasildo 
Makianer- COutinho Jorge- Edison Lobão- Eduar
do ~icy - Elcio àlvares - Epitácio Gafetaira- Es
pericflão Amin - Flaviano Melo - Freilas Neto - Ger
son Gamala - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezen
de- Jáder Barbalho -Jefferson Peres- João Fran
ça - Joel Hollanda - Jonas Pinheiro Josaphat Mari
nho - José Roberto Arruda ::- José Bianco - José 
Fogaça - José lgnácio Ferreira- Jüio Campos- Jú
nia Marise - Laura Campos - Lucídio Portella - Lú
cio Ak:ãntara - Luís Alberto de Oliveira- Marina Sil
va- Marluce Pinto - Mauro Miranda- Ney Suassu
na- Osmar Dias- Pedro Simon- Renan Calheiros 
- Roberto Freire- Ronaldo Cunha Uma-Sebastião 
Rocha- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo -
Vilson Kleinilling - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Vou pro-
clamar o resultado. 

Volaram Sim 55 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 55 
o projeto foi aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

t o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Ni-131, DE 1995 COMPLEMENTAR 
(N2 54195- Complementar na casa de origem) 

Altera o art. 7'1- da Lei Complemernar 
n2 70, de 30 de dezembro de 1991, que es
tabelece a Contributçao para Financia
mento da Seguridade'Social- COflns. 

O Congresso Nacional declela: 
Art 12 O art 7'1- da Lei Co!T1llemenlar n<> 70, de 

30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a se
gUnte reclação: 

Arl 72 São tamilém isenlas da contri
buição as receitas decorrentes: 

I - de vendas de;rnercadorias ou servi
ços para o exterior, reafiZadas direlamente 
pelo exportador; 

11 - de exportações realizadas por in
tennédio de cooperatjyas, consórcios ou en
tidades semelhantes;··. 

III - de vendas realizadas pelo produ
tor-vendedor às empresas comerciais expor
tadoras. nos termos do Decreto-Lei n<> 1248, 
de 29 de noverrilro de 1972, e alterações 
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posleliores, ·desde que destinadas ao fim 
especllico de exportaç!io para o exterior; 

IV - dlil vendas, com fim especifico ele 
exportaçAo para o exterior, ·a 8lt1)I"8S8S ex
portadoras registradas na Secralaria ele Co
mércio Exterior do M"mistério da lndúslri;;l. do 
Comén::io e do Turismo; 

v - de tl!.Jlecirnenkls de lllEIIC8dorias 
ou serviços para uso ou consuno de bordo 
em emban::ações ou aeronaves em tJáfego 
inlsmacional, quando o pagamento for efa
tuado em moeda é:oitversfvel; 

VI - das clemaiS"Vendas de mercado
rias ou serviços para o exterior, nas condi~ 
as estabelecidas pelo Poder Execullvo. · 

Arl2" Esta lei complementar ~nlra em vigor na 
. data~ sua J)l.tiicação, relroagilldo seus efeitos a 12 

de abril de·1992. - -
O SR. PRESIDENTE-(José sámey)- Hãora

doras inscritos. 
Concedo a palam! ao nobre· Senador Jader 

Balbalho, como Uder do PMDB. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 

Napoleao. 
A SRA. JONIA MARISE -Sr. Plesidenta, peço 

a palavra para urna COIIUicaçAo inaãrável. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senado

ra Júnia Marise, o Senador Hugo Napole!!o e o Se
nador SebastiAo Rocha já haviam pedido lnscriçAo 
para COIIIll1icaçOes inaciáveis. V. ExA falará em se-
guida: -· 

O SR. SEBASTIAO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a 
palavra v. Ex& 

O SR. SEBASTIAO ROCHA (PDT-AP) - Peci 
a palavra pela Uderança. mas já que a Senadora Jú
nia Marise se enconlla no plenário, eu- goslaria ele 
lhe fazer cessão da palavla. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex& 
será ale!HfKio. 

A Senadora Júnia Marise poderá usar da pala
vra depois do Senador Hugo Napoleão. que já esta-
va com o requerirnem:l na mesa. ·. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
comunicaç'1o inaõlá.vel.) - Sr. Presidenle. SI% e Srs. 
Senadores; peço a palavra para uma breve comuni
cação, nos lermos regimentais." 

T eresina, capital do meu Eslado, foi assolada 
por uma brulal vantania, na tarde de anteontem. 23 
do corrente; ventania que se converteu em vendaval 
e que, por sua vez, transfonnou-se em tragédia, 

conforme foi amplamenle noticiado pelaS ecliçiies de 
hoje, dos jamais locais, O Dia e Meio Nortle. Basla 
dizer a V. Ex-s que estava preparado, no Ginásio ele 
Esportes Dirceu AtcoveQ:Ie, conheddo como "Ver
d!!o", inaugurado' em 1978 pelo ex-Governador do 
mesmo nome, um show do cantor Roberto Carlos 
que se daria horas depois. Por uma dessas infelici
dades, tocb o teto do estádio ruiu, mas poç re&cidacle 
ainda n!!o havia ninguém presente, sen!!o. os eql.i
pamenfos eletrOnicos do próprio canlor. e ele seu 
conjlno. Fef"IZITlElrlte, lá nao houve prejufzos de na
Meza humana. 

O próprio cantor Roberto Carlos declarou que 
Jesus lhe acompanha os passos e que o ampara e 
o apóia, por isso, foi salvo. Segundo o Diretor da 
FAGEP - Fundaçao de Assistência Geral aos Des
portos do Piauf, haveria, ainda, mu;how dos con
juntos: Mamonas Assassinas e Paralamas do Su
cesso. 

N!!o preciso ãJZer dos prejuízos para o entra
tenimenlo e para os ."esportes que isso vai causar 
no meu Eslado e, sobreludo, na Capi181. Bat;paria 
deslacar importalte eventos que se realizarail na
quele Ginásio, entre os quais, o ~ Bra
sileiro. de Voleibol; Campeonato Brasileiro Àillulto 
de Futebol de Salão; Jogos da Liga Norte-Nordes
te de Voleibol; Posse--de arCebispos. de Teresina; 
RElUliões Ecurnênicas; Seminários Nacionais e In
ternacionais. Mas, devo referir-me,-lllmbém, às w
vores danificadas. em lomo de trezentas. Em virtude 
da queda de postes, a rede bancária se viu, tam
bém. com sérioS prejufzos Os bancos ficaram total
menle impedidos de atender os seus clienles, fosse 
para depósilos. investimentos. retil)ldas ou el11lfésli
mos. por exemplo. 

A Prefeitura rnobiizou 560 homens; a ~ 
nhia de Energia do Piauf - Cepisa- fez, lá. o esfQ1"90 
que lhe foi possfvel, mas o Eslado, evidentemente, é 
um àslado de calamidade. Basla dizer que ruiU tam
bém 9 telo da companhia local do Guamná Kero, 
houve abalroamentos, problemas cor:n aparelhos 
eletradomésticos; problemas, por exemplo, com a 
Lob$. as Lojas Blasileiras, e vários e vários traba
lhadores não pu:leram sair de seus locais de -traba
lho. ~ claro que os hospilâs também receberam, de 
toda ·a cidade, os seus feridos. Ventos de mais ele 
1 00 quilOmetras por hora arraslaram automóveis, 
placas e oulros utensíios. 

O serviço de meteo!plogia nada previu. mas 
justificou-se depois, dizendo foi um excesso de nu
vens cúmulos-nimbos, os chamados CBs, que tania 
assust<!m as corilpanhias aéreas. 
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Enfim. Sr. Presidenle. é claro que nem o Go
verno do Estado nem a Prefeitura estarão em condi
ções de suprir e recuperar esses prejuízos.· 

Apelo, então, ao Secretário de Desenvolvimen
to Regional para que dê o apoio necessário aos tra
balhos ~idos pela Prefeitura, e ao Ministério 
da Educação e Desportos para que colabore definiti- · 
vamente na recuperação do .,Pinásio Vetdão, a fim 
de que a Fagep tenha as concfiÇÕeS necessérias a 
fim de promover a continuidade do entretenimenfD e 
dos esportes para a fol'li13Ção dos jovens do meu 
Estado. Era o que tinha a dizer. . 

Durants o discurso do Sr. Hugo.Napo
teoo, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é octipada pelo 
Sr. JCiio Gampos, 22 lr~t»P.residente. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi
dente, peçO a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra, pela ordem, o Senador Leomar Qúntanilha 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, gOSiaria de registrar o 
meu vo1D "sim• na votação que acabou de se pro
cessar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio C3nl)OS) -.A Ata 
regisllará a manifestação de y. Ex" 

O SR. JOAO ROCHA - Sr. Presidente, peço a 
palavre pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (JOC10 C311ll0S) - Conçe
do a palavra, pela ordem, ao Senador João· Rocha. 

O SR. JOAO ROCHA (PFL-TO. Pela ordem.)
Sr. Presidente, tarmém quero registrar a minha pre
-ller!Ç3 na votação que acorrteceu l1á poucos minu
tos. O meu vOtl é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A ata 
regisllará a presença do Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio C311ll0S) - Co!IC&
do a palavre à Senadora .llília Marise, como Líder 
do PDT. • 

A SRA. JUNIA MARISE (PDT -MG. Como LI-
der. ·Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!1s 
-e SiS. Senadores. a Lei ~ 7.700, da dazanlbro da 
1988, sancionada pelo então Presidente José Sar
ney, eslabeleceu, no seu art 1!!, que a data-base 
para o reajUste dos vencimentos dos servidores civis 
e militares da Administração Federal estaria determi
nada para o mês de janeiro de cada ano. 

Já demonstramos aqui que. essa Lei, com o 
seu art. 1", não foi revogada, porque toda legislação 
subseqüente, que tivemos oportunidade de levantar, 
inclusive abavés da nossa assessoria, junto ao Pro
dasen, procurando fazer uma análise profunda des-

sa qci9Stilo, prevalece para o reajuste dos vencimen
tos dos servidores civis e militares da Administração 
FéderaL 

O nosso PaRido, o PDT, já recorreu ao Sl4l'9-
mo Tribunal Federal para que essa lei seja CIJI11lridã 
neste Pais pelo Governo Federal, que se nega a dar 
o reajuste dos servidores j:lallicos neste mês de ja
neiro. 

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui 
um regisbo e, ao mesmo tempo, de conclamar a 
Presidência do Senado, o Senador José Samey, 
que sanciondu essa lei. para que o Senado Federal, 
que tem também resppnsabilidade de fazer ~ 
as leis neste Pais, tome as providências que forem 
neoessârias para que a Lei ~ 7.706, de dezembro 
de 1988. possa ser cunprida. 

Eu consultaria, inclusive, o próprio Senador 
José Samey, que sancionou essa lei, sobre as provi
dências que o Senado Federal poderia tomar neste 
momerrto para fazer que o Governo Federal e o Pre
sidente da República cumpram a lei assinada por S. 
ExJl (Pausa.) . 

Estou fazendo uma consulla à f>resiciGncia 
desta Casa, Sr. Presidente. e gostaria que o Sena
dor José Sarney nos infomssse a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Csr11XJs) - Aclvirlo 
a nobre Senadora Júnia Marlse que a Prasiclência 
es1á sendo exercida pelo VICB-RreSidenla, Senador 
Júlio Campos. 

V. ExJl quer fazer uma consUta ao Senador 
José Samey, que está no Plenârio? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, V. 
ExJl sempre preside esta casa com mt.ito brilho. 

Nossa consUta está sendo dirigida à Presidên
cia do Senado e, evidentemente, ao i1obre Senador 
José Sl!.mey, que foi o Presiclerrte da República que 
sancionóu essa lei, garantindo aos servidores piilll
cos da União, civis e nilitares, o reajuste dos venci-
mentos em todo mês de janeiro. . 

O. SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em 
aparte, o Senador José Samey responderá a V. Ex& 

O SR. JOSÉ SA!'!NEY - Senadora Júnia MM
se. solicito um aparte, já que, na forma regimental, é 
impossível fazer aparte em uma comunicação. 

V. ExA, que conhece Ião bem o comportamento 
em um Estado de direito, tem todo o meu apoio para 
interpretar as leis. Assinei esta lei como Presidente 
da República e, se ela é lei, evidentemente deve ser 
CUir(lrida. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, por 
isso consulto formalmerrte também a Mesa do Se~ 
do Federal, Casa guanliã do cumprimerrto das leis, 
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que pcaviclências poderia tomar para fazer com que 
o Governo Federal cunpra a Lei n<>- 7.706. 

O SR. PRESIDENTE (J(jo Cm1lOSl -A ~as
SEIQir.l a V. ~que, na próxina rarilo, a Mesa Dmo
ra 1Dnaáca diElCinwrtl da i •!ô açãu feia por V. Ex& 

O SR. PRESIDENTE (J11io ~) - Conce
do a palavra ao nobre Uder Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRA~E (PSB-PA. Como 
Udar. ProiUICia o segUinte discu'so. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente. SrJis e Srs. Senadores, 
aproximadamenl& 27 nil pequenas e microempre
sas do Estado do Pará estao hoje, como ocorre com 
OUiras 4,5 milhões de empresas em todo o Pafs, na 
iminência de enceiTarem suas alividades a partir do 
primeiro trimeslre desle ano. 

Isto se deve às enormes diiõa !Idades linancei"
ras que esla seiDr da nossa econolhia vem alraves
sando desde o ano ps s no, em face, principalmen
te, da w · ez de créliiD. 

Tal situação ~ hoje, a necessida<'kl de 
t.ma nulança de atitude por parte dos agentes 'fi
nanceiros, públicos e·privados, no sentido de faCilil<f. 
rem a COf1llOSição de débitos a partir de renegocia
ç6es que façam prepooderar a fixação de taxas de 
juros mais favoráveis aos pequenos e nicroempre
sários deste Pafs. 

Este assunto, inclusive, faz parte da pauta de 
discussões que o setor tem abordando insistente:. 
mente nos últimos cias, Sr. Presidente, ganhando 
maior ifl1lortancia ainda em virtude da politica de 
renegociaç§.o de dividas que o Govemo vem ten
tando implementar na tentativa de· reaquecer nossa 
economia. . 

Esforços têm sido despendidos pelos peque
nos e nicroerrJlreSár, através de suas organiza
ç6es de classe, ressaflando.sa. como exerlllfo, a t& 
leconferência promovida ontem pelo Sebrae, reunin
do rlderanças do seiDr, bem como técnicos do Banco 
Central, do Banco do Brasil, da Caixa Ec:onOmica 
Federal é_ (Wfissionais da área financeira privada, 
que párticiÍ)aiam do evento transmitido pela Embra
Iei através do cia'çOOo interno de TV para as 11Ilida
des do Sebrae em todo o Brasil. 

Segl.lldo o Serviço de Apoio à Pequena Em
presa, a crise econOmica brasileira já erJ1lUITOU para 
o mercado informal, ou até mesmo para o desem
prego, cerca de 60% da população economicamente 
ativa do País, situação essa que tende a se agravar 
caso não haja uma rápida oxigenação das empresas, 
de pequeno e médio porte que são, ainda hoje, res
ponsáveis pela absorção dos maiores contingentes 
de mão-de-obra no País. 

A politica de juros escon:hantes prali<:ada pelo 
Governo e a nstraçao do sistema financeiro na con
cessão de· novos financiamentos,. ou ••leSITIO na re
negociaçao de débilos. e ainda a drenagem em vo
I1.1'118S cada vez maiores da ~ nacional para 
o financiamento do débito p(jllico, ~ o.m 
quadro que torna dramática a situação dos peque
nos e microempresário pelo Bmsil afora 

Cl!lserv.He. Srs. Senadores. que o perli do 
aluai empresariado brasileiro apoi1U! três situações 
ãoterentes entre si: de o.m lado, em conclçOes abso
lutamente confortáveis, apesar da crise, estão as 
~e, principalmente, as grandes corpo
rações econOmico-financei, quase sempre invuf
neráveis à conconência externa e, pelo seu porte, 
sem restrições para obter financiameniDs extemos 
com juros significalivame mais baixos que os pra
ticados no Brasil. 

Em siluaçao não fão confor1ável, mas ainda as
sim em condiçiles menos dramáticas de sobrevivên
cia. estão os empnsendimentos que, apesar da con
conência externa, ainda têm condiç!ies de recorrer 
aos agentes financeiros intemacionais. ~ 

Por último, e todas elas passando pela$ piores 
privações, estao as pequenas e~ que, 
além da concorrência externa, enfrentam intema
mente toda a sorte de dificuldades, desde a retração 
na produção e nas vendas, passando pela inadim
plência generalizada e a acentuada minimização de 
créditos que, quando se tomam possíveis, exigem 
garantias impralicáveis que acabam, por vezes, in
viabilizando o retomo do próprio capital financeiro. 

Tudo isso, Sr. Presidente, nos leva a refletir 
sobre a imeãoata necessidade de que se ciscuta 
neste Congresso a normalização dessa política de 
IJlll8gOCiaçaes que o Governo vem tentando im
plementar, tomando-a mais objetiva quanto possí
vel, uma vez que a tegislaçao pertinente, em vigor 
desde o final do ano passado, estabelece, de 
modo muito vago, que os agentes financeiros po
dem renegociar as dívidas do setor produtivo quan
do e como bem quiserem e com as taxas que bem 
entenderem. 

Sr. Presidente, gostaria de lerOOrar aqui a cifi
culdade real dessas pessoas Há poucos dias, o.m 
pequeno empresário quase se mata em frente ao 
Congresso Nacional, quando, em sinal de protesm 
pela sua situação de falência. de débito corrros ban
cos, incendiou o 5eJJ fusca e ficou gravemente feri
do, o que quase o levou à morte. 

É preciso que o Senado veja essa situação 
como um todo. 
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Por essas razões. também estou encaminhan
do 1m pedido de informação ao Ministro ela Fazenda 
com relaçãO à questlio do Proer. com as seguintes 
perguntas: Que insli!Uções financeiras foram benefi
ciadas pelo Programa de Estímulo à Reestnmação e 
ao Fortalecimento do S"ISiema Financeiro Na:ional pre
visiD na Medida Provisória n> 1.179 e suas reediQões? 

Quais os valores repaS1jpdos para cada uma 
dessas instituições? Os valores repassados o foram 
em tilutos ou em dinheiro? Qual a destinação dos re
cursos rej:lassados? Se os recursos foram repassa
dos a título de empréstimos. quais as condições dos 
mesmos com relação aos juros e prazos? Quais as 
fontes de·recursos repassados. ou seja. de onde fo
ram retirados para serem repassados às instib.ições 
financeiras? 

E. finalmente. se howe emiSsao de moeda 
para o re~ desses recursos. qual o montante da 
emissão de moedas? 

As informações são as mais desencontradas. A 
Folha de S. Paulo informa que o Governo Federal 
repassou. só nos meses de dezembro e novembro 
do ano passado. 5,6 bilhões. acusando o Governo 
de expandir a sua base monetária. conseqüenle
mente. colocando em risco o próprio Plano Econômi
co e dizendo, por1anfD. que houve emissão de moe
da Outras autoridades .dizem que não houve. que 
foram utilizados recursos da compensação existente 
nos Bancos. 

t: preciso que essas questões sejam esclareci
daS devidamente. 

Quero ainda chamar a atenção para o falO de 
que há. neste Senado. um requerif!len10 nosso de 
convocação. no sentido de que o Ministro Malan ve
nha ao plenário do Senado prestar esclarecimeníos 
sobre o Proer. Eu gostaria que esta "?.residência nos 
infonnasse qÍJando esse requerimen1D será submeti
do à apreciação dos Srs. Senadores. 

Era o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado. 

Durante o diSCUISO do Sr. Ademir An
drade. o Sr. Júlio Campos. 22 V"tee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência. que é_ 
ocupada pelo Sr. Eml1ia Fernandes. 

A SRA. PRESIDENTE (Emlia Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma
rinho. S. E# dispõe de 50 minutos. 

O .SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. devo fazer algumas observações a pro
pósito da elaboração do orçamento. 

Encerramos a. sessão legislativa de 1995 sem 
deliberar sobre a matéria Retomamos os trabalhos 
legislativos neste exercício. sob convocação extraor
dinária. e, até o IROmen10. não se tem certeza se o 
orçamento será votado. 

Ora. Srs. Senadores, esse problema não é do 
interesse apenas do Senado, nem da Câmara dos 
Deputados, isoladamente. O orçamen10 é a principal 
lei da República e, por isso mesmo, a lei mais funda
mental que elaboramos em cada sessão legislativa 
Assim é no mundo de hoje, sobretudo, o orçamen10 
não se resume a urna enumeração de receita e des
pesa; o orçamento deve resumir os programas do 
governo. 

Embora a Constituição não esteja sendo cum
prida quan10 à elaboração de planos nacionais, re
gionais e locais, embora assim não ocorra, hã sabi
damente programas: uns de natureza geral e outros 
de natureza mais reduzida. De qualquer modo, hã 
programas que se transportam para o orçamento 
oom as verbas respectivas. Há, de outro lado, aque
las verbas que resultam da própria iniciativa dos 
Parlamentares. Apesar disso, o orçamento oontinua 
sem chegar ao plenário do Congresso para dêlibela
ção até hoje, quando já nos aproximamos do final do 
mês de janeiro. 

Ainda hoje, aliás, a imprensa plblica que os 
RelaiDres parciais teriam entregue seus trabalhos ao 
Relator Geral E a imprensa, como a dar a entender 
que não há deliberações seguras sobre as diferen
tes partes do orçamento, diz que os Relatores par
ciais transferiram os "abacaxis" aQ RelaiDr-Geral -
permitam-me a palavra, foi a que a imprensa usou. 

Vale dizer que não se está decidindo a matéria 
com critérios de segurança e certeza, oomo era de 
esperar-se. Isso significa que, já quase dois· meses 
decorridlos do exercício, o· Governo não tem segu
rança de que verbas pode dispor. e o Congresso 
Nacional não tem o instrumen10 orçamentário votado 
para que possa exercer, sobre a ação administrati
va, o seu poder de fiscalização e controle. 

O Sr. Flaviano Melo- Permite-me V. E# um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com prazer, 
ouço V. E# 

O Sr. Flaviano Melo - Concordo plenamente 
com todo o seu pronunciamen10. Apenas a título de 
informação. eu gostaria de relatar o que sei sobre o 
orçamento, porque faço parte da Comissão em 
queslão. Ontem, às 24h30min, a última subcomis
são concluiu os seus trabalhos, e os 7 relatórios 
dessas subcomi~es já estão oom o Relator-Geral. 
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Devem chegar às mãos de V. Ex"- assim que o Pro
dasen os conclua. ainda esta semana. A volaçlio 
desse on;amento está previsla. na Comissão, para 
quinta ou sexta-feira. Em seguida, ilâ ao plenário do 
Congresso Nacional, o que se acreãrta deverá acon
tecer até o encerramento dessa conwc:açirK> extraordi
nária. Era só isso que eu goslaria-de informar a V. Ex& 

O SR. JOSAPHA "9'ARINHO- S6 tenho razõ
es para agradecer a atenção de V. EP, dando as in
formações que acaba de prestar por intermédio do 
modesto discurso que profiro ao Plenário do Sena
do. Mas note V. Ex"- que a ~a é de, ao fim 
da próxima semana, o Orçamento ser votado naco
missão respectiva, jã, portanto, no decurso do mês 
de fevereiro. Isso significa que. se o OrçamenlD vier 
ao Plenãâo do Congresso Nacional, serâ dias de
pois de iniciado o mês de fevereiro, õ que resume a 

· certeza de que não nos vai ser dada a oportunidade 
de criteriosa disCIJSSão da maléria. .. 

Ainda uma vez corremos o risco, ou de não vo
tar o Orçamen1D nesta convocação exlraordinária, 
oú de apreciá-lo aos trarri:JOlhões, como tem oooni
do nos anos anteriores. 

V. Ex"- não tem nenhuma culpa dessa situação, 
mas essa é a verdade que se está reproduzindo de 
ano em ano, com grave repen:ussão sobre a ima
gem do Congresso. A lei fundamen1al que nos cabe 
elaborar vem, sempre, não à nossa apreciação, nem 
mesmo à nossa decisão, mas à nossa aceitação, 
nas atintas horas de um prazo que for possível 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Exa me 
concede um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, No-' 
bre Senador. 

O Sr. Antonio cartas Masialhaes - V. ExA 
aborda, como 5ellllf9 o faz, com ml.ita ~ 
e competência, tema da maior ii\1)0itància para eSi3. 
Casa: o assunto principal da razão de ser do Legis
lativo, eu diria. Não há por que o Legislativo não vo
tar no próprio ano o Orçamento. Os Parlamentares 
mais antigos - e infelizmente eslamos entre eles - vi
ram como fl.wlcionava a Comissão de Orçarilenb em 
tempos idos.e vemos como fmciona agora. Eviden
temente nenhum Parlamentar tem culpa. É essa es
trutura aliJai a responsável pelo mau funcionamento 
da elaboração do Orçamento e pela repetição dos 
erros todos os anos, como V. ~salienta mUta 
bem. Mas o fato de não votarmos anualmente o Or
çamento, com um pouco de satisfação do Executivo 
de não ter o Orçamento e liêar a seu bel-prazer a 
utilização de verbas, poder negar ou dar veroas 
como bem quiser, usando MP e LOO ao seu bel-pra-

zer, tudo isso cria um clima muito l1lÍVl na adminis
tlação piillica. Daí por que ainda hoje dizia a v. ExA 
que pretendo modificar a legislação e apresenlar no
vos prazos para viger o Orçamento. no sentido de 
que chegue às duas Casas LegislativaS no dia 12de 
junho e que seja o Congresso Nacional obrigado a 
entregá-lo ao ExecutiVo no dia 15 de dezembro. Ne
nhum país que se respeita pode começar o ano sem 
ter o seu Orçamenlo do pr6prio ano vigendo. v. exa 
aborda, como seJ1l)l"e o faz, com propriedade, tema 
importante. L.amenlo que J*lja num fim de tarde. 
Este é um assunto importante para esta Casa e para 
a Câmara dos Deputados. Convido a Mesa do Sena
do a reunir-se com a Mesa da Câmara dos Deputa
dos para tratar esse assun10 com mt.ita força, com a 
força que o Congresso teiii jlA1VJ mesmo ao Executi
vo, para que no ano de 1997 não venha ocorrer o 
mesmo problema. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe 
a colaboração com que fortalece as considerações 
que venho formulando, nobre Senador Antonio Car
los Magalhães. Permita cizer de logo que me .~ra
dou que antecipa e conclusão a que ia che{ar: a 
de que a Mesa do Senado se reúna com a c!& Câ
mara para encontrar uma forma definitiva capâz de 
corrigir o eqUÍIIOCO em que estamos incidindo há 
anos seguidos. Não é posslvel deixar o Governo 
sem a lei regliar para aplicaÇao dos reCUISOS, corno 
sl.btrair ao Congresso o documento que lhe faci&ta o 
poder de apreciação crítica da ação adrrinisbativa. 

Ainda ontem, numa das televisões - e 1mnento 
que não esteja presente nesla Casa -. o nobre Se
nador José Rober1o Amxla comentava o assunto e 
ãJZia que não havia S9QlJ"aRÇ3. de que se votasse o 
Orçamento até o fim da coll'I'OCaÇão extraorãnária. 
Mas S. Ex"- avançou numa crítica que atinge a repre
sentação parlamentar de modo geral: a referente à 
apresentação de emendas inãlviduais. Alegou que a 
representação do Disbito Federal delas abdicou 
para apresentar emendas apenas coletivas; acen
tuou a necessidade de acabar com as emendas indi
viduais e, segundo dizia S. Eic!t, para que não se re
prodUzissem os equívocos já ocorridos em legislatu
ras anteriores. 

ReleVlHile o eminente Senador dele discordar 
no tratamento radical que deu à matéria. O problema 
não está em que haja emendas individuais, mas em 
que haja critérios para adolá-las. Devemos - e res
peito a opinião contrária delii e de outros - devemos 
ter o poder de apresenlar emendas individuais, para 
atender a determinados serviços, sobretudo de natu
reza social e cultural, para os quais os Estados e o$ 
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Municfpios não têm condiçijes regulares de oferecer 
recursos. 

O problelha. repilo, não está nas emendas indi
viduais, mas no crilério com que forem apr~]lfadas 
e, sobreludo, na forma regular com que o Congresso 
as examinar, para acei1á-las ou' repeli-las. ~·· · 

Aãrto a esta observação; Sr. Presidente, dois 
ou três ex911lJ1os, a respeito 9Js quaiS é aqui teste
munha o Senador Arrtonio Carlos Magalhães. Por 
que não podennos apresentar emendas indMduais 
para determinadas inslituiçOes idOneas e que não se 
manterao regufannenle sem esse auxOio que pro
vém da representação popular? Na Bahia, por 
ex911lJ1o, as Obras Sociais de Irmã Dulce, o Hospital 
do Câncer e algumas inS!itliçijes de caráter wtural 
cleseflllenham um papel relev~ no desenvolvi
mento da sociedade baiana, na preservação das ne
cessidades colelivas ou no ~ ao desenvolvi
mento da educação e da cUtura: Por que não poder-
mos nós~? . 

O problema, repilo, não está nas emendas indi
viduais, mas no selecioná-las. Não será razoável, 
por ex~o. que a tí!Uo de beneficiar ...n Mmicípio 
se apresente emenda de valor diminuto para cons
trução de obras de alto valor. Não se .consllói a obra 
nem se aproveita o recurso. Mas, para aqueles ser
viQOS, aquelas instituições de nalureza socíal ou cul
tural, não há por que não o fazennos. Devemos ter o 
poder de ajl.llá-las, é fmção nossa. É para isso que 
somos represen1antes dos Eslados. 

O que cabe, sim, é fazer a discriminação devi
da, para que não haja destinação de recwsos a ins
titLiçOes fantasmas; nem a dotação de valores irJ
COIJ1)alíveis com a feitura de determinadas obras ou 
a realização de certos serviços. 

O Sr. Joao Rocha - V. Ex" me pemite um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V.~ 
com prazer. 

O Sr. João Rocha - Mlito obrigado, Senador 
Josaphat Marinho. V. Ex" está tralando de tema que 
considero dos mais i~ do Congresso Na
cional. Coincidentemente, colile a mim relatar um 
projeto de iniciativa do Senador Lúcio Alcãntara, que 
pretende mudar todo o conceito de Orçamenkl em 
nosso País. Tanto a emenda coletiva quanto a indivi
dual são importantes. O fundamental é analisar o 
seu conteúdo, a sua dimensão. Senador Josaphat 
Marinho, tive a felicidade de conviver com V. ~ 
desde 1991 e comungo também com V. Ex" domes
mo concei1o sobre o Orçamento: o Brasil precisa de 
prioridades. Discutir os recursos que serão alocados 

e aplicados É!m cada comunidade, em cada unidade 
federada, requer mlita responsabilidade. Hã poucos 
dias, tomamos conhecimento do relalório de obras 
inacabadas .. T rataosã de uma agressão ao Congres
so e à sociedade brasileira, porque muitas obras não 
foram concluídas. A1é nos ,interrogamos se COIJ1)E!II
sa terminar algumas delas. É uma realidade mlito 
drástica. No caso dos Estados Unidos, por exemPlo. 
a discussão do orçamento inicia-se dois anos antes 
da sua execução, para dar oportunidade a lodos os 
parlamentares e unidades federadas de recolher as 
informaçijes necessárias para elegerem suas priori
dades. Concordo com V. ExÀ que se deva dar priori
dade a uma emenda coletiva em detrimento de uma 
individual. E se essas emendas coletivas não ex
pressmem a verdade, a realidaQe daquilo que a co
rrunidade precisa? Estamos também nos acomo
dando no concei1o, buscando a simplicidade, a sim
plificação. Não cilo o exemplo de Brasnia - referido 
por V. Ex"-, em que todos os Deputados e Senado
res se concentraram em emendas coletivas. Esw 
anal'asancfo sob um aspecto mais genérico, mais am
plo, mais macro. Aprovei1o a oportunidade para pe
ãll' a colaboração de todos os Srs. Senadores. Foi
me dada a ii'ICU'Itlência de relatar uma lei corrpe
mentar do Senador lúcio AJcêntara, que busca con
densar lodos os projetas em andamento nesta e na 
outra Casa em um que-atenda melhor aos anseios 
da sociedade. Pretendo owir a opinião dos Secretá
rios de· Planejamenlo dos Estados e dos Municfpios, 
para que esta Casa exercite seu poder - o mais im
portante - de elaborar uma peça orçarnenlária não 
fantasiosa, séria Hoje vemos· o Orçamento de 1995 
ser cortado em 50% pelo Ministro do Planejamento, 
sob a alegação de que a receita era inco"1)atível 
com o que havíamos alocado corno despesa Tinha
mos uma projeção de receita de U~ bilhões, e 
essa receita chegou a quase US$85 bilhões. Portan
to, ela cresceu US$3 bilhões em termos reais. Por' 
coi)Seguinte, no mês de setembro, oultb'o, o Gover
no,praticamente enviou um novo Orçarnentl para o 
Congresso e nós o aceitamos, por falta de base, de 
co!lhecimento. Isso ocorreu também em anos ante
riores, porque 'O Governo sabia que o Congresso 
não tinha informação completa, não tinha uma. preo
cuPação mais profunda com o Orçamento. Então, 
aqLilo que ia ser realizado em termos de receita era 
encaminhado como 40%; de outro lado, aquilo que 
ia'ser realizado em terrnQS de despesa, como 120%. 
E ·nós aceitávamos isso com a maior tranqÜilidade, 
cqmo aconteceu há um mês, porque esta Casa não 
se p~parou, não se orientou e relegou o Orçamento 
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a 001 plano sectr'ldário. Peço, portanto, como Rela
tor do Projeto do Senador Lúcio Alcanlara, o parecer 
de v. Ex", para que possamos gerar 001a Lei de Di
re1rizes e Bases Orçamentárias, 001 PPA realista e 
possamos fazer com que o Congresso Nacional 
exercite, em toda a sua ãmensao, em toda a sua 
plenitude, aquilo que a ele cabe e aquilo que lhe é 
devido: projetar o ~ e acompanhar a sua 
reafiZaÇâo. Ml.ito obrigaao a V. ExA. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. ExA interfere 
no debale, nobre Senador João Rocha, não apenas 
com conhecimenlo de causa, mas com experiência 
sobre a realidade. Acaba de assinalar que é o Rela
tor de um Projeto de Lei Complementar que visa a 
regular a matéria. Só tenho porque lowar a iniciativa 
do nobre SenadOr Lúcio Alc:ànlari em apresentar 
proposição dessa na1ureza. Essa proposição, sim, 
pode disciplinar a matéria, estabelecer os critérios 
gerais de trabalho da Comissão, fixar os critérios de 
apresentação e apreciação das emendas. de manei
ra que se verifique, entre o Poder Legislativo e o 
Executivo, um 113balho de coordenaÇão e nao de 
contrasle. 

Essa lei complementar poderá conduzir-nos 
até ao bom ClJI'I1)rimento da Constitlição e obrigar o 
Pcder Executivo à elaboraçllo dos planos nela ~ 
vistos. Não se governa no IJUido de hoje por cfeci. 
sões cii'WlSianciais e ocasionais. A .Administração 
precisa ser disciplinada ptÍr un instrumento normati
vo que estabeleça as prioridades devidas. No dia em 
que assim procedermos, timitar-se-ão bastante, no
bre Senador José Roberlo Arruda, as emendas inci
viduais. Se hower orçarJ19I1» de caráler nacional, 
de caráter regional e local, haverá sempre, nun dos 
títulos do Prçamenlo, verbas especíli<:as que pode
rão atel'!der àquelas inStiluições regionais e locais, 
de natureza de assistência social ou de natureza 
cultural, e assim serão elas amparadas sem que se 
pl.d>(erizem as verbas orçamenlárias. Mas enquanto 
tal não se der - era o que queria <izer e agcira digo 
com ml.ito prazer na sua presença, nobre Senador 
Arruda -não podemos abdicar das emendas indivi
duais, que são úteis. 

Vou dar un ex91lllkl mUto concreto. Hoje, na 
Bahia, o centro de deSenvolvimeniD cUtural e de 
quase todas as rea~ de cará!er educativo, 
num sentido geral, mas sobretudo as de natureza 
cultural, é a Academia de Letras da Bahia. A mUtos, 
poderá parecer, fora daqui que seria uma instituição 
a não merecer o amparo do Congresso, mas as aca
demias de letras não têm recursos próprios para a 
sua manutenção. 

Na Academia de Letras da Bahia, reá1izartH1e 
hoje quase todos os atos cUhnlis; todas as iriciatl:: 
vas desembocam para desdobrar-se nela em confe
rências, em inquéritos, .em pesqr • ts, em congres-: 
sos. De tudo isso, ·resU!a um efeito educativo e cUl
tural da maior relevância par.;i a capital da E!ahia e 
para todo o Estado. Por que não podermos o6s am
pará-la? 

Dou o exemplo de uma insliti.içl!io de alcance 
6mitado, mas, há pouco, na sua ausência. citava ain
da as Obras Sociais de lnnã Dulce. o Hospilal do 
Câncer, como ~ poderia ter invocado o lnsli
tulD do Cego e outraS inslitliçi5es de igual relevo, 
que prestam. na Bahia, va60S0l> serviços à coletivi
dOOe. 

Se o Orçamento for elaborado à base de 001 
planejamento adequado, muitas dessas instib.içOes 
poderão ser amparadas através de destinações es
pecificas. ou de carãter geraL Como 1al não se verifi.. 
ca, somos nós que devemos ampará-las para não 
as deixar fenecer ou de prestar à coletividade os 
setViços a, que estão destinadas. 

O Sr. José Roberto Arruda ·V. ExA 11'111jermi-
te um a,parte? ~ 

O SR. JOSAPHAT MARfiHO - Ouço~- ExA 
com nUlo prazer, nobre Senador José Roberto Ar· 
ruda. 

O Sr. José Rcbetto Arruela -~ ·Josap
hat Marinho, estava em meu gabinete qUIIr1do v. Ex& 
iniciou o seu discurso. O meu gablnefEi cfiSià deste 
Plenãrio aproximadamente 1 ,5Km à pé e, por isso, 
dtnnte o trajeto. tive a infelicidade de perder um 119-
cho do pronoociameniD de V. Ex&. Mas recolho. 
como sempre faço, com nnita hr.mldade, todas as 
ponderações que part,em da elCJ)8riência de~ pú
br.ca de V. Ex&, a qual já tive oportmidade de reco
nhecer púlriCaiTlente como das mais importanles do 
Congresso Nacional. Permito-me, todavia, até por 
amor ao debale, dizer a V. EJlll que, quando sala do 
meu gabinele, registrava uma cfrscordancia, mas, ao 
chegar a este Plemno, oiNi a "conclusão do seu ra
ciocínio e ouso dize~< que ternos mais concordências 
do que eventuais discon:lancias. Há um ponto fulda
mental e, antes de tocar no substantivo, desejaria fa. 
lar sobre o adjetivo. Se fti radical, é porque não te
nho ainda a experiência parlamen1ar de V. ex-. Mas 
posso gararitir que, no mínimo, sou bom alt.nl e, se 
Deus quiser, dentro de algum tempo terei a sua ex
periência e a sua habilidade, para expor temas tao 
delicados como este. Quan1o ao Sltlstantivo que le
vantei desta tnbuna - e agradeço -e oportunidade que 
V. EJlôl me dá de fazer este registro -, em primeiro lu-
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gar, declarei qt.Íe a aluai Comissão Mista de Orça
mento, presidida pelo Senador Renan Calheiros e 
que tem como Relalor o Deputado lberê Ferreira, 
tem pelo menos um mérito, o de tenlar fazer a análi
se do Orçamento com mais cl~ e transparência 
do que era feito anteriormente. Por outro lado, há 
uma questão fundamental na minha opinião: a exis
tência do instituto da emeQI!Ia individual e o da 
emenda coletiva E o que é emenda coletiva? t 
aquela que pode ser de uma bancada ou de uma co
missão temática, e pressupõe a base elementar do 
Parlamento: a disCussão em g~. Nós da bancada 
de Brasma - oito Deputados Federais e três Senado
res, de partidos, ideologias, hiS!órias de vida e pers
pectivas ile 1\.Jtixo . diferentes. nos reunimos para 
abrir mão as 220 emendas individuaiS a que tínha
mos direito para nos concentrarmos em dez emen
das coletivas. Após passarem pelo crivo de opiniões 
tão heterogêneas, acredito que elas representem as 
principais prioridades do Distrito Federal. Cada Par
lamentar tem direi1o a vinte emendas individuais. Há, 
no Congresso Nacional, 513 Deputados e a1 Sena
dores. Então, chegamos ao número de mais de doze 
mil emendas individuais. A inteligência de V. ~po
derá reproduzir aqui centenas, nilhares de exem
plos, como a instituição da Irmã Dulce. Diria que te
mos milhares de bons exemplos de instituições que 
efetivamente merecem a alocação de recursos. Po
deríamos, de outro lado, registrar exemplos sobre os 
quais pairam dúvidas quanto ao mesmo merecimen-
to. Então, o fundamental - concon:Jando com Q Sena
dor João Rocha - é que a forma de disCussão e vo
tação do Orçamento está errada 'Em primeiro lugar, 
porqüe o Executivo manda o Orçamento para o Con
gresso Nacional a três ineses do final do ano. Em 
segundo lugar, manda 140 crécfllos suplementares 
para serem discutidos pela mesma Comissão de Or
çamento, -criando, é claro, acúmulo de trabalho. Eslá 
errado! C"onRl podemos discÜtir essas doze mil 
emendas indMduais - para ser exalo a Comissão 
Mista de . Orçamento neste ano está analiSando 
10800 emendas· iridividuais - se não temos tempo de 
discutir o que é essencial: o núcleo do Orçamento, 
que deve definir as prioridades nacionais? Portanto, 
não discutimos, como seria do nosso dever, o mode-
lo ·de desenvolvimento que desejamos para este 
Pais. Fteamos discutindo o acessório em detrimeniD 
de discutir o principal. Mais do que isso, Senador Jo
saphat Marinho, nós jâ avançamos - e é forçoso re- -
conhecer isso-, limitando o número de emendas in
dividuais. Mas também é forçoso reconhecer que, 
justamente ao lado de uma emenda individual que 

se poderia consagrai como ex~o de uma emen
da benemérita - como a da lnnã Dulce - temos ou
tras tantas que produziram quatro mil obras inacaba
das no Brasil. Etlcomendei esse levantamento ao 
Prodasen. Trata-se de emendas que, como V. Ex" 
mesmo registrou no seu pronunciamento, dão t.m 
valor ínfimo para a realização de um hospilal. Mas, 
por razões políticas, começa-se a obra desse hospi
tal. Temos hoje, no Brasil, 1550 hospitais iniciados e 
inconclusos. O que digo é que, num ano de aperiD 
fiscal como este, em que o Orçamenlo está co~ 
mido por défici1s p(blicos de t.m lado, e por .redução 
de receitas de outro, não é racional - no caso, falo 

· ·mais como engenheiro, do que como Senador- pul
verizar recursos em 1 0.800 emendas, que terão va
lores ínfimos periD da necessidade de cada 1.1113, em 
detrimeniD de prioridades que; se escolhidas nas oe
missões temâlicas e regionais, seriam mais efetivas. 
Quanto ao exemplo que V. Ex'- citou, qual seja, o da 
Academia de Letras da Bahia. ãnia que, só por nela 
constar o concurso de V. Ex", a sua inteligência e o 
seu passado !~erário, jâ mereceria estar permanen
temente com o auxilio de todos os Orçamentos. 

Em IOdo caso, remetemo-nos para outra dis
cussão sobre qual é o modelo de Estado que d~ 
jamos. Proporia, então, que tivéssemos um modelo 
de Estado em que o Governo Federal cumprisse 
menos missões, mas o fizesse de forma mais racio
nal e que, para outras atividades de Estados e muni
cípios, fossem descentralizadas responsabilidades e 
recursos. de tal maneira que o Congresso Nacional 
não tivesse a responsabilidade, ntitas vezes difícil, 
·de decidir se esta ou aquela emenda atende de falo, 
ou não, ao interesse público. Enquanto o modelo de 
Estado não é modificado, preferiria que, na discus
são do Orçamento da União, ativéssemo-nos ou, 
pelo menos, Senador João Rocha, déssemos priori
dade às emendas colelivas. Por quê? Porque elas 
passaram pelo crivo democrálico da discussão de 
baricadas. quer no nível regional, quer no das oe
missões temãticas. Aproveito sobretudo este aparte 
para sublinhar que tenho o maior respeito por aque
les que têm dedicado 12 ou 14 horas do seu dia de 
trabalho para elaborar o Orçamento. Mas hã que re
gistrar que, em função de todas as dificuldades - o 
Congresso Nacional e todos os parlamentos. de paí
ses democráticos do mundo nasceram da idéia de 
elaboração do Orçamento - o Congresso Nacional 
não conseguiu aprovar o Orçamento até 31 de de
zembro do ano passado e, se não tiver ajuda das 
principais Lideranças deste Congresso Nacional, 
venceremos o período de convocação extraordinária 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 827 

ainda sem aprovar o Orçamento de um ano que, in
dependentemente de nossa vonlade, já começou. 
Mtilo obrigado. . . . . 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre ~ 
dor, o debata clemotiá6co tem esla grande virtude: 
esclarece as Sib.JaÇl5es. Intervindo no debate, V. E#, 
conllariamente ao que deu a tmnsparecer ontem na 
televisão, deixa claro ~ não é radical na condena
ção às emendas indiviàúais. Esse é o ponto funda
mental a ficar esclarecido. 

Note V. ExA: o mal não está na apresentação 
das emendas, mas na forma de consicfelá.las. O 
que nos tem faliado é critério exalo. Digo critério no 
bom sentido; ailério para fazer a jUSia seleção das 
emendas. Se tivelmOS critérios que poderão resl.dtar 
da lei complementar, a que há pouco se referiu o no
bre Senador João Rocha, se tivem1bs esta fomla cri
teriosa de discrirrinação, as emendas serao aprova-
das por seieçao. . . ... 

Haverá um aproveilamem:), um exame seletivo 
e, por assim dizer, uma exclusêo em conjiRI, do 
·que foi inadmissível. Tudo o que nlio se adequar aos 
critérios estabelelàOOs selá facilmente elininado. 
Mas isso é o que nos tem faltado. é a boa orient!
ção tmõrzida em normas, e n!io em crilérios cir
cunslanCiais ou inCividuais de Sl.iHelalores e ele re
latores, para a consideração das matérias. EslB que 
é o problema. 

Estamos precisando ele adotar ailérios norma
tivos para a elaboração cfo.Orçamenlo, a fim ele que 
não ocorra o que se está verilicando, a ponto ele V. 
ExA dizer com muila <:1areza que·nao sabe se o Or
çamento será aprovado até Q jm des1a convocação 
extraordinária. 

é lamentãvel para·o Congresso brasileiro que 
tenhamos essa dWida. O inters s se pl1llio;> nos re
·c;la!na " .elabolação desta lei, que já devia estar 
pronta, para execução, desde o fim do ano passado. 

Não é possível que não tenhamos esses crilé
rios. Nenhuma comissão isoladamente é responsá
vel A responsabilidade é do Congresso. O Congres
so é que ainda nao adotou as mecfldas cabíveis para 
sistematizar a elaboração do Orçamento. é isto que 
se reclama. é is1o que o Congresso pede. É o que 
decorre de todas as manifestaçOes rJel>ta tarde. É 
isto que venho manifestar ao Senado, para as provi
dências do Congresso Nacional. 

Se ·nao fizennos isto, como Poder Legislativo, 
não temos as c:onclições normais ele liscalizar a açi!io 
administrativa do Poder Executivo. Vale dizer, não 
ter-::;"TTOS condições7 como não terr:-cs r;o mo1nento~ 
C·"~~· ,--r .. ;._.;· ~--- .. ~;~n :;·:·:v:'· ::; ·: ~~; •. 

D16'811t8·o d1scuso do Sr. Josaphat 
Marinho, a 814 Eml1la F6mandes deixa a ca
deira da~ qusé ocupada pelo Sr.· 
Jsfferson.Péms. 

Durants o d1scuso do Sr. Josaphat 
Marinho. o Sr. JeffeiSOn PBffiS deixa a ca
deira da pt8Sid6ncia. ilus 6 ompada pela 
SIA Benedita da Silva. 

A SRA. PRESIDENTE (Beriedila da Siva) -
Concedo a palavra a> nobre Senador Ney & 1.118. 

O SR. NEY SUASSUNA (f"MDIH'B. Proi'Ul
\::ia o seguinte disctJso. Sem revisão do Orador). 
Sra. Presidente, Srs. Senadores, sou um admirador 
do Estado de São Paulo, seja pela sua pujança, seja 
pela sua capacidade de mobilização; enfim, sou um 
daqueles que adrrite que esse Estado é a locomofi. 
va industrial e econ6mica deste País. No entanto, vi 
com muila tristeza a solução dada ao Banespa. 
Esse meu sentimenm n!io foi s6 pelo montante: 
R$15 bilhões; mas, principalmente ao que conste, 
metade desse qUantitativo destina-se a minorar ou a 
zerara situação de 8111Jiesas estalais pa•í~Não 
que não queira que isso aconteça. Numa llor{i em 
que os recun;os são pan;os, quanto urge urna ~ri
zação? Vejo com tristeza que o nosso Nordeste, 
onde mora 113 da população do Pafs, míngua por 
falta ele recursos. Não conseguimos, SrA. Presidente 
e Srs. Senadores, um ·misero bilhao para fazer a 
transposiçao das águas do Silo Francisco que vão 
salvar a agricUIUia ele quallo Estados; mais do que 
isso: vão resolver inclusive o problema d'água para 
o CORSI.ITIO animal e humano no meu Es1ado da Pa
raíba. Vejo com tristeza que a cada hora essa área 
econOmica cria, traz problemas rrU1o sérios à eco
nomia do Pals. Tomamos c:onhecirnenkl pelos jor
nais de quanlitaliws gigau•escoo R$5,6 bilhOes 
para o Banco Nacional; R$4 bilhões para o Banco 
EconOmico; para o Banorte um outro tanto; R$15 bi
lhões para o Banespa. Quanto vai ser para o Ba
ner:j? Não sabemos, mas sabemos que os I:'8CUISOS 
parcos faHam a Ioda hora e a todo instante, por 
exe111)1o, para recapear as estradas nacionais, que 
seriam s6 R$5 bilhões. Essa quantia seria o neces
sário para que tivéssemos todas as nossas estradas 
em qualidade excepcional, o que, com certeza. bara
tearia o cus1o de vida, porque hoje o transporte· rodo
viárD em estradas, no estado em que eslã:l, cria um 
custo elelrado ao lnrlsporte ele t:ldos os maleriais.. 

Vejo os irmãos do Norte, da Amazõnia, do 
Pará, brigarem pela BR-74, brigarem pela BR-319. 
Otm11to c-::>rú;t.-i!' no OrÇamento deste anopaiá essas 
., ' :c.i .. ,,_, '·' . ~.ero! Não há dinheiro. i':em"e o que 
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vamos ter em regiões continentais, que precisam 
das estradas para levarem o progresso e drenarem, 
com 1!lda a certeza. os ativos econOmicos que lá 
produzem. 

Quanto foi para a Região Norte? Zero. Não há 
recursos, mas, de repente. temos R$15 bilhões colo
cados em mi banco estalai que adminislrou mal a 
sua carteira e que, inclusive, Ji!C8beu títulos de em
presas mal administradas. Por isso, está com tan1o 
volume de dívida 

E mais, Sr". Presidente, Srs. Senadores, vejo 
até como ridículo dar-se um aeroporto em pagamen
to a essa dívida Soú:le que o Ministério da Aero
náutica, assim como o Tribunal de Contas da União, 
d"IZ que o ;~eroporto já era do Pais. Eslou encami
nhando um pedido de informação ,para ter o "preto 
no branco" com relação a esta afimlação. Já não en
tendo por .que comprar um aeroporto; agora, com
prar o que já é nosso, Federal, não consigo enten
der. Por isso encaminho à Mesa um pedido de infor
mação, solici1ando que o Tribunal de Contas da 
União declare se realmente o aeroporto já é nosso. Ao 
Ministério da Aeronál1ica faça a mesma perg!SIIa. 

Volto a dizer: não estou aqui contra o Estado 
de S.Paulo, mas estou extremamente preocupado é 
com a facilidade de que mandam recursos a áreas 
que já têm, inclusive, uma economia desenvoMda 
em detrimento das áreas dos irmãos do Norte. 

O Sr. Joao Rocha- V. Ex'- me permite 001 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com rnt.ita honra. 
O Sr. Joao Rocha - Nobre Senador Ney 

Suasstma, aeio que a preocupação·de V. ex;< é da 
maioria, não só dos Senadores, mas do Congresso 
Nacional. A partir do mornenlo em que o País come
ça a concentrar suas pre<lC(4)3.ÇÕeS nas Regiões Sul 
e Sudeste, relegando a mi plano secundário as Re
giões Norte, Nordeste e CeniJO.Oeste do Brasil, 
creio que o Congresso Nacional e, em particular, o 
Senado devem se preocupar com isso. V. Ex'< colo
ca que o Governo está preocupado em ttansferir 
responsabmdades do Governo do Estado de S. Pau
lo para a União superior a US$15 bilhões. Das infor
maÇi!es que tenho, do estudo comparativo que faço 
permanentemente entre as desigualdades regionais, 
penso que esse valor é muito mais expressivo, por
que V. ExA está se atendo a somente um item, ao 
Banco do Estado de São Paulo. Corno sabemos que 
São Paulo hoje representa praticamente 27% do 
PIB, que as Regiões Sul e Sudeste representam, ba
sicamente, hoje, 80% da arrecadação de ICM do 
País, vemos o quanto as Regiões Norte, Nord~ e 

Centro-Oeste são discriminadas. Nós ~mos penali
zamos porque somos consumidores. 8es produzem 
e n6s somos penalizados na aquisição do produto e 
na tnbutação. Quando compramos um tratar nas Re
giões Norte e Centro-oeste do País deixamos lá o 
IPI, o ICMS, porque não <;:riamos ainda um imposto 
democrático, um in1lQSlO de valor agregado, que é o 
imposto que se paga pelo consumo e não pela aqui
sição do produto. Então, penso que V. Ex'< está dis
cutindo um tema fundamental, profundo, importante 
e n6s nos devemos ater a éle com mais dimensão, 
com mais discussão, porque estamos aiando brasís: 
o Brasil do Sul, o BrasH do Sudeste, e o resto é o 
resto. Neste resto englobamos o Centro-Oeste, Nor
te e Nordeste. O nosso País tem uma dimensão 
continenlal de 8,5 milhões de Krrf!, e sabemos que 
na área territoriai do País o Norte representa hoje 
46%. E o que é o Norte, que peso ele tem? Ele tem 
riqueza, tem um manancial, um potencial grande de 
hidrovias, mas não usamos nada, porque não ternos 
o poder econOmico e o poder político. Gostaria de 
retroagir um pouco mais: no Governo do Presidente 
Samey, nós, do Norte do Pais, tentamos fazer a fer
rovia Norte-Sul; nós agredimos o Sul, agredimos o 
Sudeste, porque iríamos criar um pólo novo de de
senvolvimento na Região Norte; não estávamos cui
dando do Norte do Pais nem do Cen!JO.Oeste, está
vamos querendo fazer com que essa Região fosse 
englobada no proje1o de desenvolvimento do Pais. 
Não somos unidade federada independente, somos 
um país e a partir do momento que gerássemos uni
dade federada independente, ;tudo bem, mas o Nor
te, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste 
fazem parte de um todo, e esse 1Ddo é o BrasH. Para 
que discriminar o BraSil, para 'que ãiSCriminar a pró
pria AmazOnia, para que ãiSCriminar Tocantins, 
Goiás, Maio Grosso, Mato Grosso do SU, essa re
gião que vai ser o grande pólo? Essa marcha para o 
oeste ringuém tem como seg~Xar. No entanlo, por 
que seg!Ji<lrnos a ferrovia, %eguramos a hidrovia? 
Quero parabenizar agora nes1a Casa o Senador 
Bernardo Cabral pela pesquisa por ele levada a efei
to. O Brasil tem que ter conhecimeniO dessa profun
ãldade, dessa realidade. R~resentarnos 46% do 
território nacional, mas nós, ó Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste, representamos 37% da população. 
Pergunto a V. ~. aos meus Pares: se não fosse o 
Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, quem iria consu
mir o que o SU e o Sudes1é'produzem? Quem con
some, quem compra os tratares que o Sul e o Su
deste produzem? Quem compra as caminhonetes? 
Quem compra a maioria dos prodU1os manufalura-
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dos? Precisamos começar a discutir o Brasil macro. 
o Brasil de todos os brasileiros, as regiOes todas · 
deste País como ~ma reafidade e lri:lade homogê
neas, federadas. Não podemos tirar "brasis". v. exa 
está. tendo uma propriedade muito grande. 'Revolto
me ainda mais em certas ocasiões como a que pn:i
senciei ontem na Comissão de. Assunt:ls Econõmi
cos, ao ver entrar um pedido de aulorização para a 
Cesp, o começo de um projeto de viabilização de re
cursos para São Paulo. Não tenho nada contra São 
Paulo, como V. Ex"-. Mas, ontem, o processo en1rou 
na sua fase inicial, quando o Governo pede _autoriza
ção para que a CESP, Centrais 8étricas de São 
Paulo, viabilizasse o financiamento de US$71 O mi
lhões. Estamos vendo todos os dias nos jamais Que 
a Eletrobrás não paga nada. que está. acumulando 
seu déficit de muitos milhões de dÕiares. Tínhamos 
que aprov;~t ontem na Comissão •. Q meu estado, o 
Tocantins, novo, nasceu- em 1988, está querendo 
andar, com mais de um milhão de habilantes, nao 
fez dívida e quer creScer. O meu eStado estri pedin
do autorização para fazer um financiamento de 
US$200 milhões, a longo prazo, por tralarem-Se· ae 
obras de inha-estruti.m - e não se pcide fazer t.m fi. 
nanciamen1c a curtíssimo prazo. v. exa. riOiire sena
dor, precisa ver a dificuldade que esse Es1ado, Q1!E1 
quer crescer, que praticamente não. dàve nada. tem 
que enfrentar para consegl.ir uma · aUtorização da 
área financeira do GOVerno. Gostariá de retnx:eder 
um pouco no te~. lembrando o mal QUé ~ SiS
tema Financeiro pratica no nosso Pars. O que esse 
Góvemo fez? Há um requerimeniD de informação de 
minha autoria, e já se passam mais de dois meses, 
feilo ao Minislério da Fazenda para que nos iomei;:a 
um quadro real, desde a década de 70 alá hoje, es
clarecendo o que o T esiluro Nacional, o que o Go
verno pagou ao Sistema FinanCeiro Nacional com a 
falência do G~ Brastel, do Univest. d<i"Comind. 
Vê-Se uma cadeia imensurável de recusós que o 
Es1ado gastou para maiúer privilégios,· para manteí
essa casta de improdutivos que não geraram nada 
para o País e somente para eles mesmos. Entendo 
que temos que começar essa âiSCussão não contra 
São PaulO, Rio Grande do Sul. Paraná e, sim, a fa
vor do Brasil. Vamos ciscutir o BrasiL Ou queremos 
o Brasil de todos nós, ou vamos começar a nos 
preocupar com unidades federadas independentes. 
Sabemos que o Estado do Rio Grande do Norte é o 
segundo maior produtor de petróleo do País. Vamos 
supor que o Rio Grande do Norte fosse um estado 
independente - seria um dos es1ados mais ricos do 
Norte; ou digamos que Minas Gerais fosse um país 

independente, seria um pafs de primeiro mLI1Cio. ao 
qual ninguém botaria defeito. Ou queremos trabalhar 
em termos de igu21dade social. ou temos que-come
çar a pensar de f9rma diferente. -em "brasis" diferen
tes: o Brasil da pobreza, o Brasil da niséria. Enten
do que precisamos pensar nt.m grande Brasil, l.a1fs.. 
sono, formando 1.111 todo, homogéneo. Um país que 
realmente seja de todos os brasileiros. · Palabenizo 
V. Ex!! pelo tema que aborda, pois é muito proUldo 
e muito importante. Ml.ito obrigado pelo aparte. 

O SR. ~D: _SUASS~ 7 Agradeço a V. Ex& e 
I"BC91ho os seus dizeres como parte do meu discllso. 

Realmente esta é a Casa da iQualdade, mas 
. temos que reclamar das desigualdades, já que ~ · 
é um tratamento desigual. Não temos absolulamente 
nada contia São Paulo, mas não podemos entender 
como o Nordeste, que está. lutando para ter a sua re
finaria e para ter a transposiçao das águas do São 
Francisco, não tem recursos. No enfanto, de repen
te, aparecem R$20 milhões ou R$30 mihões que 
são jogados no ralo do sistema econOmico. 

Por esta razão, mais cio que nUnca., devemos 
ter aqui a comissão mista Para fazer o acorpma
meniD da politica mone1ária e cambial, o qu!,é uma 
obrigação constituCional desle Congresso, a;.tim de 
quil possamos aco~har todas as nuanc:eS desta 
tão malfadada politica. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. ExB 
um aparte? 

. O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. ExB CO!II 
prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Ney Suas
suna, não queria interromper V. ExA alá ficar em sin
tonia com o fio conduiDr filosófico do seu ciSCI.ISO. É 
evidente que ele já aflorou. V. Ex"- põe a"tOrica das 
desigualdades regionais num quadro IIUto bem ela
borado. O aparte do eminente Senador João Rocha, 
no ~ político. é irretocãvel. Não teria nada a 
acrascenlar, nem mesmo para não ser repetitivo, 
pela forma como ele esgotou a matéria na abon:l&
g~ que fez. Mas talvez eu possa dar uma contnbl.i
ção a v. exa no campo constitucional. Na época da 
ASsembléia Nacional Constituinte, o Norte, o Nor
deste e o Centr<HJeste se uniram, e a partir daí for
máram uma võtação de peso que dava a maioria atr 
soluta nas matérias. Por isso, o eminente Senador 
Ney Suassuna encontrará aqui os vestígios dessa 
atuação. Observe como o Governo, COITIO- V. ExB 
bem acentua, desrespeita o que está. "na Constitl.i
ção, muito embora não-sejamos contra ninguém. A 
frase cunhada pelo Senador João Rocha é indiscutí
vel: ~mos a favor do Brasil Mas o texiD CÕnslitucio-
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nal. tem no seu art 43 o ponto nevrálgico que V. Ex" 
aborda. Pennila-me que eu contribua, ainda qua in
terrompa por alguns minutos seu discurso, numa 
hora em que V. exa tem o privilégio de ser presidido 
pela nossa Senadora Benedila da Silva: 

Art 43 da Constituição: 

"Ait. 43. Para efeitos administrativos, a 
União poderá articuf!lr sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, Vi
sando a seu desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regior.ais. • 

O parágrafo primeiro desse artigo disporá so
bre os incentivos regionais. E veja V. Ex" o primor 
do texto constitucional nos incisos I e seguintes, do 
§ 2", do citado art 43 - isto chama atenção para o 
que o Governo tem de fazer: ~ 

• "I - igualdade de tarifas, fretes. segu
ros e outros itens de custos e preços de res
ponsabilidade do poder público; 

11 -juros favorecidos para financiamen-
to de atividades prioritárias; . 

III - isenções, reduções ou diferimento 
tefll)Orário de tributos federais devidos por 
pessoas físicas ou jurídicas; . 

IV - prioridade para o aproveitamento 
econômico e social dos rios e das massas 
de água repreSadas ou represáveis nas re
giões de baixa renda, sujeitas a secas peri6-
ÕIC3S." 

V. Ex" jã definiu bem: não eslamos no Sul para 
receber benesses e nem a Constituição está sendo 
cumprida LOINO V. Exª por seu trabalho. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
. nador Bernardo Cabral. Como SelllH'e os apartes dé 
V. Exª são primorosos e exatos. O de hoje repre
senta um grande auxmo a essa colocação nossa. 

Nós estamos junlando a Bancada do. Nordeste. 
Já tivemos na semana passada a última reunião. Fir
mamos um documento e, em seguida, deveremos 
peâll' que nossos co!lllllllheiros parlamentares do 
Centro-Oeste e do Norte que também façam conos
co a unidade para que possamos ter tratamentos 
justos no desenvolvimento. Hoje o que está aconte
cendo, quando verificamos um caso como esse, é a 
injustiça. Aos banqueiros do Sul são concedidos mi
lhões, milhões e milhões num país que não os tem 
no Orçamento. Teremos um déficit este ano de 17,5 
bilhões. 

s""' Presidente e Srs. Senadores, o dinheiro até 
existe. Temos R$60 bilhões a receber no Ministério 
da Fazenda de dívidas de pessoas que não paga-

rarn seus ii'J1)0510S para com a República; R$35 bi
lhões a serem recebidos no INSS; temos cerca de 
R$20 bilhões a.receber no Bana) do Brasil; cerca de 
R$20 oilhões para receber do Banco Central, princi
palmente de créditos duvidõsos que foram encam
pados pelo Proer e outros; temos rnuilo acervo a ser 
vendido, corno é o caso, por exemplo, dos três mi
lhões de imóveis da Secretaria dé PatrimOnio da 
União, todas as terras de Marinha, que já são ocu
padas, mas não estão legalizadas e a legalização 
poderia ocorrer. PortaniD, recursos ternos. Somos 
corno uma pessoa' que tem dinheiro, mas que espa
lhou esse ãmheiro em mãos alheias e está sem um 
centavo para pegar o transporte. E, sem ter o dinhei
ro do transporte, de novo emprestamos o dinheiro 
para· outras pessoas, no caso aqui, os estados e 
banqueiros, mas principalmente os Estados do Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, em detrimento da fallll1ia 
que está esperando em casa 

Um pai de farní&a, Sr" Presidente· e Srs. Sena
dores, tem a obrigação de tratar todos com igualda
de. E hoje não estamos tratando com igualdade, es-" 
tamos até comprando campos de aviação que jã são 
nossos, para poder, em operação de il"1\1âo de mes
mo partido, fazer bonito nas próximas eleições. Não 
posso concordar com isso. 

Eimora sendo vice-Lider de ·um parti!:lo corno o 
PMDB, que apóia o Governo, tenho qúe vir aqui à 
tribuna protestar contra um tratamen10 desigual que 
está sendo dado ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Era o que tinha á dizer. 
. Muito obrigado. . 

A SRA. PRESIDENTE (Benedila da Silva) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador Pedro. Simon. 
(Pausa.) 

Concedo 1!1 palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha 

O SR. SEBASTIAÇ) ROCHA (PDT -AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr> Presidente, Sris e srs. Senadores, quero ini
cialmente felicitar. V. Exi!, Senadora Benedita da Sil
va, que preside está sessão com muita competência 
e também dizer-lhe que é uma honra para nós ter
mos V.~ na Presidência dos trabalhos neste mo
men10. 

Pretendo, em pouco tempo, discorrer sobre 
três. assun10s que considero importantes, sobretudo 
em função da necessidade de ausentar-me desta 
Casa na próxima semana, em virtude de viagem de 
atividade parlamentar. 

Antes de falar sobre os assuntos Sívam, Orça
mento da União e data base dos servidores públi-
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cos, quero intormá-los sobre a Convenção Nacional 
do PDT, realiZada onlem,·em Brasília. e que acla
mou o ex-Governador do Rio de Janeiro, Leonel l;lri
zola como Presidente do Partido, o qual permaneoe
râ na condução do Partido Derroaálico Trabalhista 
nos próximos dois anos. · · 

Foi uma Convenção bastante movimentada. 
Aproveito este mol'lllll1to ·para cumprimentar todos 
os companheiros que vieram das partes mais longín
quas do nosso País, e o faço em I'IOme da üdelança 
do PDT nesta Qasa Desejo ao nosso Presidenl& 
Leonel Brizola e aos demais co~heiros que irão 
0<:4>31' os cargos da Executiva, do Diretório e dos 
órgãos deliberalivos do Partido um mandato replelD 
de êxito. Deseja que o PDT continue em seu cami
nho, voltado para as questões soci<jjs. para a resolu
ção dos problemas econômicos do nosso País, sem 
perdãr de vista a justiça social. 

O PDT hoje é um Partido consolidado enquan
to Partido democrata, um Partido que permite a ds
cussão, os debaies internos e que, em geral. nessa 
Legislalu'a tem énc:ontrado o consenso na hora da· 
votação. Hã algum tempo tivemos dissidências, mas 
esse falo hoje eStá SliJlf3l3cio e o POT tem consegLi
do manter posiÇões firmes tanlD no Senado quanto 
na Gamara do Deputados. 

Quero aproveitar esta oportunidade para - as
sim como já se prorun:iou no dia de hoje a llOS98 

Uder, Senadora Júnia ~- l#•lltii que o 
PDT, acompanhado de outros partido como o PT, o. 

· Partido Comunistà do Brasil," o PSB, a Conlede!àção 
do ServidoreS Plblicos do BrasB e a F~ Na
ciol'lel dos FISCais de ContribuiçOes Previdenciárias, 
impetrou um mandado·-de injunçikl e .lllll mandado 
de segurança em função de;» não atendimenlo do que 
consta da legislação e da ·Constituição Federal com 
relação ao rec:ónhecimento da data base dos servi
dores P~K:OS e do reajusta ·OU da reco"110Sição 
dos SaláriOS desses servidores. . 

Jã que os mandados foram impetrados-no ati
mo dia.23, estamos aguardando a decisão do Jud
ciârio. Infelizmente, neste caso, segtn:Jo inclusive 
os próprios mandados juciciais que foram impelia
dos e que relatam esse falo que a i~ também 
noticiou, alguns ministros do Supremo Tribunal Fe
deral teriam manifestado uma pré-avaliação, um pra
julgamento com relação a esse falo. 

O Relator, segundo o nobre Senador Bernardo 
Cabral, é o Ministro Marco Aurélio, grande jurista e 
grande magistrado, segundo as palavras do nobre 
Senador Bernardo Cabral, em quem confio plena
mente. 

HouVe essa manifestação: de pré-julgamenlo 
por parte de Ministros .do Supremo Trib!Mlal Federal, 
o que não é uma posição CQrrEÍia e adeqlala na 
prática do Poder'Juciciário brasileiro, reconhecido 
como competente e probo. . . . · . · 

Se realmente essa nolfcia eslá confirmada -
não a li na imprensa, mas o doclmenlo ap1 asenlado 
pelo meu Partido faz uma indicaç!!o nesse sentido. 

Queremos aqui lamentar o faio de que os M"t
nistros do STF tenham pré-j!Jgado essa questão. 
· O mandado de seglT<IIlÇa colativo requer o re

conhecimento da data-base dos servidores p(blicos, 
que está garantida na Lei Federal n2 7.706, de 21 de 
dezerilro de 1988, conforme já foi dito pela nossa 
Líder, Senadora Júnia Marise. . 

o art 12 dessa lei diz o segujnte: 

"A partir de 1989, o mês de. janeiro será 
considerado dala-base das. revisões dos verl

cimeutos; .s a~ soldos• e provent>s dos 
servidore& civis e militares ·da adminisba;;ã> 
federal cirela, das aamqUias, dos exlkllos 
T enitMos ems fuldaçi!es pí!hicas • 

OUtras leis ·pwriCadas ~riormente ~
marri essa dala- de 12 de janeiro '- e, inc:fus!\le, ci
tam a Lei rJ2 7.706 como base para as alribiJçOes 
que essas novas leiS. fazem de"acordo-eom a suare-
daçãc). . . .. - ... , . 

AcledilaiiklS que o ~ Tn"bunal Fedelal, 
em breve, garantirá- õ · recoríhecítnento dessa dala 
base e deteminará que o Governo Federal CIXI1)I'a 

o que·está prevista na lei e na Constib.Jição Federal. 
O art -37, X, da Constiüç!lo,.estabelece: 

. . "A~ gemi~~ dos 
· servidores ptiiCOS, ~- jistinção de lnci

. · ces entre ~~res pCblicos civis e milita
res. far-se-á sempre na mesn la dala.. 

Isso significa que a Constiluição prevê urna 
data-base para o reajuste dos servidores p(tllicos. 

Lamenlo ml.áto que isso parta de um presiden
~ do nível de Fernando Hemi:(ue Csrdoso, homem 
que sempre mereceu o respeito da Naç!io, ou me
lhor, o respeito da eflte brasBeira, porque Fernando 
Henrique Cardoso nunca foi conhecido do povão, 
das pessoas simples, humildes, que moram fora do 
centro financeiro deste Pais, que é São PáUo. Fer
nando Henrique Cardoso sempre foi conhecido na 
elite, por quem foi respeilado tarmém. Infelizmente, 
o Presicfl~Wl comete o absurdo de não reconhecer 
um direito ·legítimo dos servidores p(blicos. Isso 
mostra urna mudança radical de cireção e de posi
cionamento na administração do aluai Presidente. 
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É lamenlável que isso tenha ocorrido. Eu não 
estava aqui no Congresso, mas sei que Fernando 
Henrique Csrtfoso muitas vezes aco~u os 
co~heiros do PT. do PDT e dos outros partidos 
ou foi acompanhado por eles. O próprio PSDB, te
nho certeza. votou favoravelmenle a esse artigo na 
Constib..ição. lnfelizmenle hoje o PSDB, aliado com 
as forças conseJVadoras ~ País. mudou tolal
menle a sua direção, a sua cõndução. o que me fez 
inclusive sair desse Partido, ao qual pertenci até 
bem pouco tempo, até o final de 1993. É lamentável, 
como disse, que isso parta de um sociólogo. de um in
teleclual do nível cb Dr. Femando Henrique Cardoso. 

Considerávamos desnecessário impetrar esse 
mandado de segl.I'!IIIÇa e de injunção. haja vista que 
o Governo deveria reconhecer isso, já que prevê o 
reajUSie na data base para os derilais funcionários 

. das ernpre=;as privadas. 
E por que nAo para os servidores plblicos? É 

por isso que afirmei há pouco 1Bf11le, baseado no 
que me disse um amigo, que realmenle os seJVido
res plblicos são os judeus. são o cristos qesse Go
verno. Estão sendo extremamente perseguidos e in
justamente discriminados pelo Governo do Senhor. 
Fernando Henrique Cardoso. 

É lamentável que as Lideranças do Governo 
nesta Casa não tenham adotado nenhuma posiçao. 
não tenham feito nenhum pronunciamento - pelo 
meoos ao que eu possa ter tomado conhecimeniD
a respeito desse assunto. 

Afiâs, queria fazer um comentário que jiJgo 
procedente com relação à Bancada do Governo nes
ta Casa. Até diria que esta BanCada tem que • 
considerada uma Bancada nola dez. Não dá para 
ser diferenle,-po,que prirneiR,. algema o PreSidente 
da República, com base em blefes, ameaças. chan
tagens. Çls Partidos que apóiam o Governo mantêm 
aõônentãdo o Presidenle da República, quase que 
numa camisa-d~rÇa. para atender aos desejos, 
aos anseios partictjares de políticos filiados a esses 
partidos e que dirigem algL.nS Estados da Federação. 

Ontem ouvimos aqLi o pronunciamento do li
der do PMDB nesta Casa. Senador Jader Barbalho. 
que teceu críticas contundentes ao Banco Central. 
Hoje houve a repetição no pronunciamento do Sena
dor Ney Suassuna, vice-Líder do PMDB nesta Casa 
Os partidos que .aconentam o Presiclenle da Repú
blica ao.mesmo tempo ocupam o espaço da Oposi
ção. Por isso são nota dez: votam em todas as ma
térias de inleresse do Governo, negOciam com o Go
verno e depois ficam chateados, quando dizem que 
alguns políticos têm recebido benesses. 

Não é uma benésse o que o Governo Federal 
fez com O PMDB, pÔr exert1lle? Depois de uma tes
ta com Uderanças do PMDB, o Governo concede 
R$115 milhões para os ministérios ãrigidos por hO
mens do PMDB, para que sejam aplicados em rodo
vias dos Estados governados por filiados do PMDB. 

Com isso, o Amapá e outros pequeoos estados 
da Federação. que es!ão desfavorecidos. dj!sguar
necidos de apoio do Governo Federal, continuam à 
mercê desse OrçameniD mal-elaborado que aí es1á. 
e que prejuãrca seriamente os pequenos Estados 
que não têm esse poder de articúação com o Go
verno Federal. 

Essa bancada governista. realrnenle, não tem 
precedentes. Com a mesma tenacidade com que 
defende o Governo. ataca-o de acotdo com os inte
resses do momento. 

Na verdade, ardes de faZer 1.ma crítica, quero 
até elogiar a posição desses Uderes na Casa. que
parece-me -estão agindo com a independência ne
cessária. mas pode tralar-se tani>ém de uma estra
tégia para usufruir da presença dos partidos no Go
verno e obter. com essas críticas. resU1ados P!113 os 
dirigentes partidários, Governadores e Prefeitos a 
esses partidos filiados. 

Por último. CJ,JerO fazer um breve relaiD e exter
nar mais uma vez a ninha posição com relação ao 
Sivam, que foi tao debatido hoje_ 

Gostaria de ter participado do debate na hora 
da polêmica. mas infelizmente nao houve tempo. 
porque já entrávamos na Ordem do Dia. 

Foi cito muita coisa interessanlá aqui. O Sena
·élof Espericflão Amin. por exemplo, disse que se há 
erro no processo a cúpa é do ex-Presidente Itamar 
Franco. Não ãiSCOrdo disso. mas tenho conhecimen
to de que o ex-Presiclenle llamar Franco, ardes de 
deixar a Presidência da República. entregou ao seu 
sucessor 41 dossiês - ou algo em torno disso - e 
pediu que o Governo os examinasse e avaliasse as 
denúncias que neles constavam. já que não tivera 
~de fazê-lo. 

Se o falo aconteceu no Governo Itamar Fran
co. nada ii'J1)ede que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso tome agora as providências necessá
rias para corrigir erros ou refazer esse projeto, se for 
o caso, de acordo com a proposta do nobre Senador 
Osmar Dias, cuja emenda assinei com mLito prazer, 
no sentido de que o processo de fK:itação seja anu
lado. 

O que me causou um pouco de surpresa foi 
que o Senador Esperidião Amin - que está ausente, 
pois gostaria ãe ter dito iSso ilo momento em que S. 
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exa se encontrava no plenário, haja vista o respeito 
que tenho pela sua autenticidade, ·eo!lllEltência e li
derança - assinou os proje!os de resolução que vi
sam a anular as resoluções aprovadas em 21 de d&
zentlro de 1994, mosbaudo que concordava com a 
substituição das resoluções anteriores por novas, 
que excluíssem a desnecessária presença da Esca 
e da Raylheon. Parece qge agora o Senador Esperi
dião Amin tem outra posição, mudou de posição, 
como mudaram, nesta Casa, vários oulros Senado
res. Inclusive quero conteslar aqui o líder do Gover
no, Senador Elcio Alvares - e disse a S. Exi! que fa
ria esta contestação no Plenário-, porque S. Exi! tem 
dito que a supercomissão não tem poderes para 
avaliar aquelas denúncias feitas, resultado das con
versas obtidas mediante o gmmpo telefônico, e que 

. a função da supercomissão é apenas avaliar a men
sagem do· Presidente da República que prevê a 
substituição da Esca pela Aeronáutica 

Ora, falou-se até· em .quebra de sigUo bancá.rig 
nesta Casa, antes da composição da St.perCOmis
são. O nobre Presidente. da Comissão, Senador Ar-.: 
!onio Carlos Magalhães, chegou a mencionar que 
iria pedir a quebra do sigUo bancáriO de Senadores ·e 
de outras autoridades citàdas no processo. Essa &r 
percomissão foi aiada com o. objetivo de investigar, 
embora saibam muito bem os parlamentares, sobrã-· 
tudo juristas competentes, .como o eminente Senâ
dor Bernardo cabra!, que aqú se faz prcisente, e ou
tros, que o poder de investigação está afeito às ~ 
missões Parlamentares de Inquérito: SOu sincero em 
ãrzer que nem sei se a supercomissão teria poderes 
para quebrar sigHo bancãrio de parlamentar ou quaJ:
quer autoridade. Mas foi dito isto: que ~ supercornis.- . 
são estava investida de poderes .. Jrivestigatórios. 
Agora nega-se õsso. Vem o líder do Governo e Pl!.
tros parlamentares que defendem o .~am do jeitQ 
que está e dizem que o papel da superi:omissão não 
é esse, é apenas para dizer se sai a e;sca e entra a 
Aeronáutica ou se pelllla!lece a Esca. Quem nesta 
Casa vai votar a favor ciá permanêricia da Esca? 
Quem? Esta foi uma arapu;:a:...·nâo ~se este ter
mo é conhecido fora do Norte, mas arapuca é uma 
armacilha para prenc:lei- PásSaros em geral e outros 
animais- armada pelo Governo, porque não oferece 
alternativa. Vai-se fazer o quê? Ou se vota a favor 
da Aeronáutica ou a favor da Esca Quem vai votar a 
favor da Esca? Eu não vou votar a fávor da Esca. 
Ninguém vai votar a favor da Esca Neste caso, es
taríamos praticamente obrigados a votar a favor da 
Aeronáutica. Este foi um grande lance do Governo, 
que, logicamente, tem que ser reconhecido pelo mé-

rito da proposição em si, de deixai- a oposição e 
aqueles que discordam do Sivam sem allemativa. 

Quero lembrar que há, tramitando nesta Casa, 
outros proje!os de1es01ução que nãó foram aprecia
dos. São cinco projetas de resoluçl!l) prevendo a re
vogação daquelas resoluçOes aprovada$ em 21 da 
dezembro. 

A verdade tem que ser reposta. A fina6dade, o 
objetivo da supercomissão não é analisar, si~es
mente, a mensagem do Governo. Se for isso, que 
deixe de existir, desde já, essa supercomissão, por
que, na verdade, ela está desprovida de superpode
res, e ai não tem por que ser dér10111lnada superco
missão e não tem por que existir. · · 

Outra coisa que -foi dita aqui- insistentemente, é 
que se poderia desprezar o rela1ório do Tl'ibooal de 
Contas da União. Isso não é verdade. O parecer do 
TCU é extremamente necessário. Pot isso a data li
mite do dia 07, estlbalecm pela" supercomissão, 
tem que ser observada; sim; se o relalório do TCU 
foi apresentado· ou·nào; caso-coirtrãrio, é 001 risco 
muito grandé que este Senado corre de aproyar a 
matéria· e, mais tarde, o JIJdiciáÃO. derrubar~. 
Ora, se há uma pniOCI ~ dafiXIOs os Senadores 
desta Casa com o desgaste da imagem do Seiiado, 
tendo inclusiva o· Brigadeiro Ivan Frota sido expulso 
desta Casa por agredir Senàdores e o Senado, se 
há a p~ de resguan:lar·essa imagem, faz
se riece=sário que se observe à seqüência lógica 
das coisas. E essa seqüência ·lógica encaminha-se 
no sentido de que, primeiro, se analise o parecer do 
Tribunal de Contas da Uniio a, .em seguida, em 
cima do parecer, a supércomissão faça sua avalia
ção e diga se co.n.sta!ou irregularidades ou não. Se 
não .forem encontradas irregl.iaridades, todos os Se
nadores estarão liberados pata· v.otar à mercê da 
suas vontades. Eu; parlicularinent, -vo!o contra o Si
vam do que jei1D que es1á. Sou da Amazônia, sou da 
um Estado que reconhece e que tem a obrigação da 
reconhecer a necessidade do Sivam para a região
por isso esse ponto é indisclilível. Mas não 1'9C9nhe
ço, por exemplo, a necessid<i!!Je de ã15pensa de lici
tação, nem o argumen!D do sigilo; porque, na .venla
de, não houve sigilo. nenhum. Todos os que _partici
param .. desse procesSo sabiam, d.esde mú!o tempo, 
o que se passava, e nós poderemos, mais·taiile
isto sim -, voltar à condição de colônia a que está 
nos levando, infelizmente, este Governo, colocando
nos de volta nos braços cbs Estados Unidós, de 
acordo com os desejos dos americanos. . ~-. 

Solicitei, por duas vezes, a cópia das· corres
pondências trocadas entre o Presidente Bill Crurton e 
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o Presidente Itamar Franco a respeiiQ d? Sivarn e, 
até agora, não recebi nenh~..ma resposta Penso que 
se criou, em torno dessas correspondêilcias, Lma 

espécie de sigilo do qual·ninguém pode tomar co
nhecimeniD. Eu queria, pelo menos, que o Governo 
comunicasse, ou que a Mesa do Senado oficialmen
te comunicasse que este assun10 é de caráter sigilo-· 
so, não podendo ser, po~. trazido ao conheci
mento dos Senadores. 

Eu voltei a apresenlar um requerimento da 
mesma nabJreza na Comissão de Relações Exterio
res e espero que, desta vez, possamos ter acesso 
àquelas correspondências, que considero i~
tes para se fazer um julgamento: se houve, realmen
te, pressão; se houve negociação entre os Governos 
do Brasil e dos Eslados Unidos a respeito da apro
vação da Raytheon para fornecer ôs equipamentos 
do projeto~ . 

Por tJitimo, SP Presidente, eu queria fazer mi
nhat as palavras dos Senadores que fizeram refe
rência ao Orçamento da União. As crfticas feitas são 
perfeilamente cabiveis; ~ que todos temos 
que nos p~ em reformular esses proceci
menlos. Concordo plenamente com a idéia de que o 
Congresso Nacional não pode uHrapassar a data i
mite para a aprovação deste Orçamento. Também 
concordo com aqueles que dizem que as emendas 
incividuais - não que sejam desnecessárias - não 
podem ser em Ião grande quantidade. Acredito que 
cada parlamentar poderia apresentar, no-~· 
cinco emendas e tê-las totalmente aprovadas. Isto é 
o que sempre defendi: cada parlamentar não pode
ria apresentar mais de cinco emenda;;. 

O que se faz em relação ao Orçamento da 
.União é uma grande hipocrisia, esta é a verdade. A 
falia de limite ao número de emendas serve sin1Jies
mente para que os parlamentares cheguem em suas 
bases políticas cfiZendo que colocaram propostas 
para a construção de centros de saúde, escolas aqui 
ou ali,. mas que, infelizmente, as emendas foram cor
tadas pelo relator ou pelo Ministro de Planejamento, 
ou não foram Hberados os recursos. Enfim, é uma hi
pocrisia muito grande. 

Diziam que as emendas das bancadas seriam 
privilegiadas, que nao se deveria dar prioridade às 
emendas individuais, mas sim às coletivas. 

Vejam, Sr'! Presidente e Srs. Senadores, na re
gião da Amazônia Legal, os nove Estados tinham ão
reito a cinco emendas regionais. Dessas cinco, uma 
foi concedida ao Amapá, porque não faz fimite geo
grálicxi i:om nenhum outro Estado da Federação, do 
ponto de vista de cooperação ou de possibilidade de 

rodovia .ou de ferrovia. É· um Eslado praticamente 
isolado do restante dos Eslados da Federação. 

Uma das cinco emendas, apoiada pelos nove 
Estados da Amazônia Legal, q\19' previa recursos 
para a BR-156, praticamente a única estradá federar 
que o Amapá possui, com 700 quilômetros de exlen
são e apenas 150 qwlOinetros pavimentados- por
lanto, o Amapá detém certamente, a nível federal, a 
menor malha rod~ do País e o menor número 
de quilômetros pavimentados de todos os Estados 
da Federação -. essa emenda foi simplesmente re
jeitada pelo relator Saraiva Felipe, da Comissão de 
lnfra-Estrutua Que absurdo! 

Nove Estados estão favoráveis a uma determi
nada emenda, e o relator tem o poder de simples
mente rejeilá-la, mesmo em se tratando de uma 
emenda procedente, cabivel, de .acordo com os ter

-mos da Lei de Oiretrizes e Bases e da própria Lei 
Orçamenlária? Esses sao os absurdos que aconte
cem no Orçamerno da União e um foi cometido pe
los sub-relalores. 

Na questão das emendas coletivas. o Amapá 
teve aprovadas apenas quatro das dez emendas 
apresentadas. Nao conseguiu nem 50% o que vale, 
enlao, na aprovação das emendas? t o peso polili
co.das bancadas? Mas nem isso pode ser colocado 
como poder decisório, porque a bancada do Amapá 
possui, na sua COftlJOSÍÇão, o eminente Presidente 
do Congresso Nacional. o Senador José Samey, e 
de dez emendas apresentadas com !l assinatura do 
Senador José Samey, onze, illCiuindo a emenda re
gional, apenas quatro foram aprovadas. De um pou
co de R$60 milhões que a bancada pleiteava, reco
nhecendo que provavelmente não seria possível 
atender à totalidade desses recursos, apenas R$6 
milhões foram alocados para o Estado do Amapá, 
um Estado que, pela sua posição geográfica, 
corno já ãsse, de descontinuidade com relação ao 
restante do País, tem logicamente maiOres neces
sidades, ou as mesmas necessidades dos demais 
Estados. 

Enlão, isso demonstra uma grande discrimina
ção com os Estados pequenos e pobres da Federa
ção. Por isso, eu não poderia deixar, nel;le momen
to, de fazer a minha manifestação e o meu apoio 
aos Senadores que· me antecederam. Penso que é 
um direito, sim, do parlamentar apresentar emendas 
individuais, mas limitadas ao máximo de cinco; ou 
que se fuja da hipocrisia e se deümite um valor para 
cada Estado ou para que a bancada possa apresen
tar. Com base naquele-valor, ver-s:e-á quais serão 
as obras prioritárias. 
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O que adianlou para o Amapã colocar R$60 
nilhl!es dentro das propostas, e oS' R$6 milhões que 
foram aprovados talvez não sejam para a emenda 
prioritária, já que a emenda priorilária seria a BR-
156, a hossa principal rodovia. 

Esse. é o tipo de absurdo que realmente tem 
que ser modificado, tem que ser superado. Eu com
ponho com aqueles III!.!'~ entendem que devemos fi. 
xar, definitivamente, 001 prazo 6nile para que o Con
gresso possa votar e aprovar o orçamemo da 
União. ·· 

· Já OUIIi aqui, hoje, do Senador An1onio Carlos 
Magalhaes. que S. Ex1. está encaninhando proposla 
neste sentido. SoriCitei um estudo da minha asSes
soria para que, da mesma forma que a Lei de Diretri
zes Orçamentárias; a LDO, o·Orçamerm> tenha Lili 
prazo para ser aprovado, sem o cjUe o Congresso 

· não possa,enlraf em recesso. Se o Orçamento da 
União não for aprovado até 15 de clezernbto, o Con
gresso também não terá c:lir8ito a recesso parlamen
tar. Penso que essa medida deve ser apoiada por 
todos nós. 

DisponhcHne também a apresentar proposla 
nesse sentido, desde que a proposta do Senador 
Antonio Carlos Magalhães não tenha esse objetivo. 
Se for coinc:icleilte, não há nenhtnproblema. Mari
festo. desde já, o meú apoio à proposta do eminentB 

Senador. '"''-
Era o que linha a dizer, ~ Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Beneclila áa Silv<l) - Con

cedo a palavJa ao Senador Mauo Mia1ciÉt '(?3sa.} 
Concedo a palavra ao Senador HUil'lbertu Lu-

cena. (Pausa.) · · · · · 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezemt. 

(Pausa.) . 
· Concedo a palavra 8f' Senador' Jefferson Pé-

res.(P~) . 
Concledo a palavra ao Senador Casildo Malda-

ner. (Pausa.) · 
Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo. · 
O SR. FLAVIANO MELO (PMOB-AC. Pronun

cia o segtjnte discuso.) ·- SJA Presidente;Srls e 
Srs. Senadores, trato hoje sobre ·o problema que 
vem sendo enfrentado para capital. do Acre, Rio 
Branco. com o surgimenlo de casos de raiva, que jã 
causou a morte de uma criança de 1 O anos e eslá. 
deixando a população em pânico. · 

Segundo o Serviço De VIQilància Epidemiológi
ca do Estado, jã foram confirmados'cinco casos de 
raiva canina e um caso de raiva humana com óbito. 
O problema está disseminando em vários pon1Ds di
ferentes da cidade, sem qualquer tipo de controle. 

O mais grave é que o Municfpio não disp6e de 
nenhum serviço de captura de cães e nem de um lo
cal para sacrift'cio dos animais capltqdos. 'Esse tra
balho deixou de ser feito há vários anos o que gerou 

· o desconbole to1a1 da situação que hqe se~
o que é Lili ab!udo, ~ue aluar nessa -~ oao. 
exige grandes invéslimentos. apena~?_ ~ 
com a seúde da pcpulação. . 

Eu mesmo, quando em prefeito de Rio Branco, 
prestava esse tipo de serviço normalmente e sàin 
giandes despesas. Promovia vacinaçi5es periócicas 
e deixei o canil li'U'Iicipal COfT1lletamente estuura
do, serviQo de carrocinha fmciQnando ciariamente e 
nunca tivemos qualquer problema dessa natureza 

Por outro lado, também há o. dEscaso do Esta
do com o Serviço DeVIQilancia Epidemiológica, que 
esta~- Só para se ter idéia. o oepar~a
men1D tam apenas um veiculo para atuar em todo o 
selar, que atualmente tarmém está às voltas com 
casos de cóleras, suspeitas de casos de dengue, 
entre vãrios outros. 

O caos está de lal.forma instalado que. temen
do a contarninaç!io, pessoas que poss11e111 caes de 
estimaçãcl também ·esfll) soltando seus anin$, a~r 
menlando ainda mais a pop ~açao de caes~solkls 
nas ruas e, conseqOentemenle. o ·risco de agrava-
mento dasilnaçêo · . / ; . ·· 

. A Pret'eilml ~ ~ há dois <ias, aJ. 
guma ~ J1!ia çapUa e saailicio dos cães. S& 
gmdo_ téerlíéos locais, se n!io for féilo de maneira fJgi 
~ .ei1Cien1B, mais p m oas podem ser cclillali!ladas. 

Diante do quadro, já solicitei pessoalmenla ao 
Ministro da SaUde providênciaS com relaçao ao pro
blema. Intercedi inclusive' pela ~ente aprovação de 
projeto qUe tramita· nacJJ81e Mirisrério para constru
ção e aparelhamento de um centro de zoonoze em 
Rio BllÍilCO, no valor aptOximado de R$450 miL_ Es
tes rec:usos se destinam, entre oulras alividades, à 
aquisição de velculos e cons1ruçao de um novo ca-
1'111, uma vez que o canil existente foi 1ransforrnado 
em escola. 

O Mirislro explicou que o Ministério Passa. por 
sérias ·dificuldades, mas ficou- de fazer o ~ível 
para liberar os ~ Espero que isso realmente 
acontsça, uma vez que não aeio que seja cfdicil 
para o Ministério nem para o Estado ou para a Pre
feibsa de Rio Branco, deserTilolsar essa verba, uma 
vez que não significa um alto investimen1D e fica irri
sória diante do. que representa um surto de raiva 
para a população. 

A pcpulação, Srs. Senadores, não pode conti
nuar à rneroê do dEscaso das autorida:les com 
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questões dessa natureza. É preciso acabar com 
essa idéia de que primeiro o caos tem que ser 
instalado para depois as providências serem to-
madas. - --------- --

Que o problema que está ocorrendo agora no 
Acre silva. de exemplo e possa fazer com que os ad
minisladores entendam que i.nveslir em prevenção é. 
acima de tudo, uma atitude de respeito e compro
misso com a saúde da popul~o. 

Muito obrigado. 

Dur.mts o discurso do Sr. Flaviano 
Melo, a St" Beneáda da Silva. deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Nabor Júnior.. 

O. SR. PRESIDENTE (Nabor -.Júnior) - Com a 
· palavra o nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR~ CARLOS PATRocfNJO {PFL-TO. Pro
n!B:ia o seguinte disculso.).- Sr. Presidente, Sr<s e 
Srs. Senadores, uma das mais iJ11)011antes fulções 
do Congresso Nacional-resume-se em catalisar as 
necessidades sociais e legislar para atendê-las. Esta 
é, outrossim, a grande expectativa popular quan1D a 
nossa atuação e. ao mesmo tempo, um dos mais lí
dimos ideais de todo parlamentar. 

Qualquer um de nós, ermetanto, pode ver que 
o Legislativo Federal . vem sistematicamente abdi
cando dessa prerrogativa Com efeilo, basta analisar 
a sessão legislativa de 1995, para que salte aos 
olhos que, em linhas gerais, o Congressg restringiu
se a ratificar as decisões do ExeciJtivo •. Trago-lhes 
um ~o concreto. 

Em março de ·1993, apresent'ei ao Plenário 
desta Casa o PLS n'\ 18, que autorizava •o uso de 
gás nalural ou de gás &quefeila .de· petróleo {GLP) 
como combuslív~·. T ai projete recebeu parecer con
trário, mas-.nãe chegou a ser fldo, .pois foi arquivado 
em razão do término da legislatura. 

No corrente mês de janeiro, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso deverá assinar· "decre1D 
que libera o gás natural para motores de toda espé
cie, desde os utifiZBdos em veículos particulares e 
de empresas, a1é os geradores estacionários de uso 
industrial". 

Pretendo representar o meu projeto, porque, 
da mesma forma que os nobres colegas, conheço as 
dificuldades do nosso Brasil rural e as soluções de 
que a povo se socorre para superá-las. 

Peço vênia, portanto, Sr. Presidente, para 
apresentar a este Colegiaclo as razões que constam 
da • Juslilicação" da proposta que lhes trago. 

O projeto ·de lei que· ora slbmeto à 
apreciação dos iustres Pares visa autorizar 
o uso de gás nallA'al e do gás liquefeito de 
petróleo (GLP), como combustível para os 
veículos autornolores IAifrtários, destinados 
ao transporte de produlos hortifruligranjeiros 
e de leite, nas condições que especifica. 

Estima-se que o despertf'ICio da produ
ção agrícola no Brasil seja em tomo de 25%, 
nível inaceitável para Lll'i'l País em que 40% 
da população é subnutrida. . Esse percentual 
é, certamente, mais alto no que concerne ao 
leite e produtos hortifrutigranjeiros. Um dos 
fa!ores que concorrem para esta situação é 
a~ de transporte adequado ou o seU cus
to excessivamenle elevado. · · 

Milhares de proprietários rurais ou de 
transportadores aulônomos, essencialmente 
de pequeno e niédio portes, em todo o País, 
tentam baratear o frete do reta e dos horti
frutigranjeiros, utilizando-se de veia.ios au
tomotores com ITILitos anos de fabricação e 
tendo como combustível o gás &quefeito de 
petlóleo {GLP). Entretanto, .fazem a acjapta.. 
ção do veículo e circulam clandestinamente, 
expondo-se aos rigores da fiscalização, uma 
vez que o procedimento é ilegal. 

Os dois argurnemos tradicionalmente 
empunhados para respaldar tal proibição 
são: 1) o fa1D de o GLP ser subsidiado pelo 
Estado com vistas ao emprego prioritário no 
cozimento dos alimentos; e 2) a suposta pe-
rieuloSidade. . 

Enlretanto tais argumemos não podem 
prosperar. Em primeiro lugar, a destinação 
do GLP como combustível no transporte de 
alimen1Ds, como pretende o presente proje1D 
de lei, atenderia justamenle ao objelivo coli
mado pelo Estado ao subsidiar o gás de co
zinha, qual seja o ·de baratear a alimentação 
para a grande massa da população. Em se-
gundo lugar, a periculosidade, realmente 
existente nas concições aluais em que se 
pratica tal transporte, deriva, exclusivamen
te, da sua interdição legal. A tecnoi'!Qia na
cional disponível para a adaptação, seja dos 
mo1Dres, seja do sistema de circulação do 
combustível, oferece condições de plena se
gurança e confiabllidade. Só não é difundi
da, porque não é autorizada no País. Com 
efeito, o México utiliza há muitos anos moto
res convertidos ao GLP, e uma empresa 
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brasileil'a exporta para aquele país disiJoSiti
vos COINeiSOrBS. 

O Slbsídio à agri<:Utura, embutido na 
utilização proposta do GLP, é de pequena 
monta, porque limitado a veículos com mais 
de sete anos de uso e ao transporte de leite 
e horlifrutigranj, privilegiando, clara
mente. apenas gequenos e médios produlo
res. Ademais, a agricultura é alividade ecxr 
nõmicã subsidiada em praticamente lodos 
os países do mundo, tanto desenvolvidos 
quanto subdesenvolvidos. No Brasil, tais 
sLtlsícfros,-comparados a outros países, são 
modestos. 

Quanto à utmzação do gás natural, ne
nhuma objeção poderia ser opos1a. Ao con
trário, o seu emprego cornó' combustível no 
trai)Sporte de passageiros (urbano) e de cer
tas cargas (como cana-de-açúcar) eslá sen
do adotado e tende a crescer no Brasil, com 
expansão de sua produção e importação, 
como atesta acordo firmado com a Bolfvia. 

Há, pois, razões de sobra. de· carã1er 
econõmico e social, para justificar a aprova- · 
ção do presente projâ:l, para o qual peço o 
indispensável apoio .dos Srs. Congressistas. 

Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, queira 
Deus que as nossas atividades normais, neste ano 
de 1996, não nos releguem, mais uma vez, ao papel 
de simples coadjuvantes do Poder.Executivo, no pal
co das decisões nacionais. 

Muilo obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Çarfos Patro
cínio, o Sr. Nabor Júníor deixa a. cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Leomar Quin1anilha 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, consi
dero importante registrar que ontem à la!de, no audi
tório Nereu Ramos da Câmara dos. Deputados, foi 
instalada a Frente Parlamentar que se propõe a de
fender o -setor sucroalcooleiro deste País. Se não 
bastasse a decisão loLJVãvel da união de sentimento, 
de esforçes e de ações dos Srs. Parlamentares 
para, em um trabalho conjunlo e por isso mais efi
caz, dar' prosseguimento às ações isoladas que vá
rios deles já vinham, ao longo do tempo, desenvol
vendo, há de se ressaltar, do evento, a presença de 

representações dle outros segrneniDS, como o das 
indústrias de açúcar e· âlcool, dos produiDres de 
cana-de-açúc3r e, também, o dos trabalhadores dos 
canaviais, coi'ISI.Ibslanciao o desejo conun de so
marem seus esfoJÇOS aos do Governo Federal para 
que o setor sucroalcooleiro possa revigorar-se e 
atender aos reclamos de toda a sociedade bmsileira. 

O Sr. Carlos Pa1r0Cfnio - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Com nUlo 
prazer ouvirei V.Ex4, Senador Carlos Pa!rocfnio. 

o Sr. Carlos Pa1r0Crnlo - Eminente Senador 
Leomar Q~ntanilha, em nUlo boa hora V.ExA traz 
para apreciação desta Casa e do Congresso Nacio
nal a intenção dessa Frente, qU& pretende reativar o 
Programa Su::roalcooleiro. Podemos afirmar, de ma
neira veemerde, que é necessário que o Govemo ~&
tome, o mais rápido possível e com intensidade, o 
programa denominado Proálcool. A necessidade 
mais premente desta Nação, hoje, é a geração de 
empregos, e me parece que o Governo abandonou 
o Proálcool, sob a alegação de ·que eslaria Slbsi-

. diando o álcool, mas se esquece de que rnuil®nais 
do que isso, às vezes por ocasião das i~, 
das secas, como ocone rotineiramente no Nordeste, 
tem-se que contratar mão-de-obra e paga-se um m~ 
sero salário para que o povo nordestino possa so
breviver, esquecendo-se de que essa mão-de-obra 
poderia muito bem ser empregada sem a necessida
de de estar dando esmola ao po110 nordestino ou de 
qualquer parte do Brasil, principalmente das regiões 
mais desassistidas. Portanto, ·eminente Senador 
Leomar QUntanilha, é de importancia fundamental 
que a conclamação de V. EP- seja ouvida e difixldi
da no Congresso Nacional para que, por meio da. im
plemenlação efetiva do Proãlcool e do Probor - Pro
grama da Borracha, o Governo possa partir efetiva
mente para a geração de empregos em nosso País, 
que é o que mais angustia a pobre dasse de desem
pregados desta Nação. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - V. ~com 
essas rellexões lúcidas, demor:;irando claramente 
que conhece com profuncfldade a importancia, o sig
nificado da revitalização do Proálcool para a estabili
dade social e para a economia brasileira, só vem de 
contribuir com as assertivas que venho trazer a esta 
Casa nesta tarde. Agradeço, porlanlo, a V. Ex& a 
contribuição dada e a incorporo a .,;e prom.llCia
mento. 

O Proálcool, além de se caraclerizar corno um 
programa estratégiCo de energia altemativa, com to
das as vantagens -de sua ·aplicações sobejamente 
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ressB1adas, revel&se oomo tm dos principais ins
tn.mentos de estabilização social, quando estirrula 
fortemente a produção agrícola, movimentando, de 
forma salutar, esse expressivo selor da economia- a 
agricUiura - asseg1.1'31ldo, dentre outJas vantagens, 
milhares de empregos a tantos brasileiros que preci
sam sobreviver e que querem fazê--lo conbibuindo 
para a construção da riqueza nacional. 

Por isso, Sr. Presiclent(. Sr'ls e Sls. Senado
res, considero extremcimente louvável a decisão da
queles que constituíram a esper.mçosa Frente Par
lamen!ar, que ~ em nome de seu coor
denador, o Deputado Hélio Rosas, para que. na Con
jugação de esforços com os produtores rurais, com 
os tJabalhadores ruràs. com as indústrias do setor e 
com a União, l)OSSal1lOS lazer do ProáJcool tm dos 
~ iiiSirurnerltoo de eslabilil1ade social e de 
desenvolvimento econômico deste País. 

Erao'quelinhaadizer, Sr. Presidenle. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 

a palavra ao Senador José Roberto Arruda (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra

de. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli-

cy.(PaUS<L) · 
Não há mais oradores inscritos. 

Os Sls. Sencr:i!res JoOO Fralça, Ma.ro Miranda, 
Teotorio Viela Fiho, Beneãla ela Siva e Jüio Carqxls 
enviaram discusos à Mesa pam serem pU:.i a los na 
lonna do ãsposto no art. 203 do RegirneniD lrtemo.. 

S. Exils serão atendidos. · 

O SR. JOÃO FRANÇA (PMOB<RR) -Sr. Presi
derrte, Sris e Srs. Senadores. a civilização contem
poranea tem demonstrado, à exaustão, que cresci
menlo econOmco, desenvolvimento social e cidada
nia clependem de uma educação bãsica. eficiente e 
não excludenle. Não se conhece, na época em que 
vivemos, nenhum exemplo de sociedade que tenha 
superado o atraso ou desnível econOmico e vencido 
o quadro insustentável ela iniqüidade social sem con
tar com um adequado sistema educacional. 

ExeiJl)los· significalivos atestam a ve!aeidade 
ela assertiva. Entra tan1os. alguns tornaram-se clás
sicos: o Japão, a partir das últimas décadas do sé
culo dezenove, e os chamados "Tgres Asiáticos", 
nos dias de hoje, são emblemas irretocâveis de 
como o esforço coletivo e a seflSibilidade politica 
são capazes de, tendo por ~ uma educação de 
-qualidade e colocada à disposição de todos, promo
ver a construção de pujantes economias e socieda
des menos desiguais. 

Quanto mais mergUhamos na antilise da expe
riência internacional, mais abSU'da e inai:eltâVel tor
na-se a situação educacional do Bras~l. Alguns ril
meros i~ por sua aue1 rudeza: em rela
tório J)!JlfiC&do no final de 1 994, o Fundo das ~ 
es Unidas pela lnfência UNICEF concll.iu estar o 
Brasil em vergonhoso üiimo lugar num Llliverso de 
cent> e- vinte e nove países pesquisados quanto ao 
nível de sua educação básica, comparada com a po
tencialidade econOmica do país. 

Oficialmente, é de dezoito por ceni:l a taxa de 
analfabetismo no Brasil. 1st! significa dizer que, para 
as estatísticas, algo em tomo de vinte e oito· milhões 
de brasileiros não sabem nem ao menos identificar 
letras, Jogo, são absolutamente incapazes de ~ 
ver 1.m "bilhete si~", para usannos o critério de 
alfabetjzaçãll estabelecilo pela Unesco, em 1958, 
hoje c:onsDeralo por mUIDs extrernamenta def -'o 

Se uti'i•á s emos conceitos mais exigentes, pe
Jos quais quatro anos de escolaridade seriam o req
.,;~ mínimo para que alguém não fosse considera
.. :;, um analfabeto fu'lcional, o cenário brasileiro ad
quiriria contornos imorais: teriamos, então, cea:a de 
sessenta mihões de palrícios na categoria de- anal
fabetos. 

Não há mais corno corrtemporizar oom .. taJ si
tuação. SoluçOes existem e precisam ser urgente
mente a::ionadas. A sociedade exige. O País tem 
pressa . 

Enfrentar o analfabetismo e conferir qualidade 
ao sistema educacional é o que tem de ser leito, já! 
Comofaz~o? 

Em primeiro lugar, Sr. P~. Sl"s e Srs. 
Senadores, há que se reconhecer onde e como o 
País falhou. Reconhecer, por IIXflRlllo, que o Brasil 
teve uma das maiores ~ da rede escolar 
em todo o mundo. propiciando qÜe mais de noventa 
por cento das crianças em idade escolar tenham 
matrícula assegurada, e que. apesar disso. a massi
ficação do ensino se deu em delrimento da qualida
de e do aviltamento salarial dos J!fOiessores. 

Reconhecer, tarmém, que, a despeito das 
mais altas taxas de repetência iio mundo e das ne
cessidades mais flagrantes, o Brasil ainda investe 
pouco em educação, e o pior. à 'ineficiência dos re
cursos empregados. Sabemos que países com Pro
duto Interno Bruto semelhante ao nosso alocam um 
volume maior de recursos a esse setor e, mesmo 
com meios limitados, obtêm resultados mais signifi
cativos. 

Por que não rees1ruturar as universidades fe
derais, tomando-as mais eficientes, e, dessa forma. 
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reverter a incrível siluação aluai em que a grande 
maioria dos I9CUSOS federais destinados ~ educa
ção financia o ensino 514)erior, em prejufzQ da-edu
caçAo bâsica? 

Como pensar em alfabetizaçao em massa em 
ensino fmdamental c:ompetente sem a qualilicaçAo 
de docentes, por meio de planos de carreira e. so
brab.l:lo, salários atraantes? NAo nos esqueçamos 
da r!Ção que vem do JaPao: lá. em geral, 001 profes
sor I9Cebe um salário duas vezes e meia maior que 
o de lDI técnico de nlvel médio. Em sfntese: o inves
timento no J)lofe s sor é~ solução. 

Como bem salientou o Professor José Gofdem. 
berg, com a experiência de·quem foi Reitor ela maior 
lDversidade brasileira a Universidade de São Paulo 
e M"lllis1ro da Educação, "meehorar a qual"ldade ela 
educação é muito rnâs cificll de fazer do que cons
tnir précios melhores• porque •passa pelo problema 
ela remJnEiração: enquanto a PI css s §~> de ptofessor 
não-for valorizada e for menor remunerada que a de 
secrelmia, vigia, rnololisla, mecAnico e1C., não have

. rá nem bons professores nem bom ensino". 

Sr. Presidenle. temos consciência do que pre
cisa ser failo. A Sociedade tem reiiBrado sua dispo
sição em contritx:ir, de 1odas as formas, para rever
ter o dramâlico quadro ela educaçAo nacional. Que o 
Governo faça a sua parte. Desse esforço solidário, 
haverá de emergir Lm Bras~l próspero, menos desi
gual e mais cidadão! 

Obrigado! . 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00) - Sr. 

Presidente, Srl's e Srs. Senadoras, a economa do 
meu Estado de Goiás !:Stá proi)ida de crescer e de 
gerar~ Pode parecer apenas lDIS frase de 
efeito para chamar· atenção, mas nAo é. Os :IOSSOS 
sislemas de transportes sAo insuficientes para a ex
troversa.o econOmica do Eslaclo, ÉJ o que existe está 
precocemente esclerosado. Distas •las do litoral e dos 
teminais de exportaçao, · dependerrm dramatica
mente da ferrovia como sistema de longo percurso e 
de custos mais econOmicos. E é ai que está amarra
da a canisa de foiÇS que vem paralisando a foiÇS 
de nossas energias produlivas. 

Vou citar apenas um exemplo isolado, mas elo
qüente. A cidade de Catalão, no sul de Goiás, res
ponde por 51 por cento de 1oda a produçAo nacional· 
de fosfato, matéria-prima incispensável na fabrica.: 
ção de fertilizantes. Pois bem. Apenas três carraga
mentos sAo completados a cada dois meses, no 
transporte do minério até Cl.batão, o~. estao loca
fizadas as indústrias de acllbo. Como engenheiro 
especializado em transportes, eu sei que em qual-

quer parte do mundo em que as cv""isas funcionem, o 
nomero ~ viagens completas seria de 30. Dez w
zesmais. 

Em breve, com as rafonnas que estllo sendo 
aprovadas pelo Congresso, teremos. tma econorria 
menos rasbitiva aos investimentos"estmngeii'OS. En
quanto nossa capacidade interna de inVestir está es
gotada. pelo mundo inteiro esll1o pipocar Ido llO'IÕs 
men:ados emergenles em busca da rica poq>ança 
dos países induslrializados. v~ perder o trem da 
História se os debates sobre o Custo B~l ficarei!) 
apenas na retórica das intençlles. Não VSITIQS ·ser 
chamados para este banquete se nAo. es1iYermos 
com a roqJS adequada A ~ internacional
que está de olho nesses mercadós promissoras. en
tre eles o BISSil, não vem para câ sem esperanças 
objetivas de rentab!Ticlade. É Lm ~-~ fanta
sias. que vem alrás de estabilidade poiHica e econO
mica e de uma rede de infra-eslrulura :~- garanta. 
segurança aos investimentos. ... 

· : Falei no exempl9 de Gatalao, C!Jm- .O.· ~lhao e . 
soo mil toneladas de fÓsfalo retiradas antJall!lenta 
de Suas jazidas. É um Pequeno universo. que riillele 
as realidades do escl~-~ ~ ~111)
viário, que encarece os a stos, bastando .letilbrar 
que o fosfato importado chega ao .Brasil cinco por. 
cento mais barato. Poderia es1ar falando também na· 
sOja, no rúquel e n0 amianto •• É 001 miiierso ele ri
que:Zás airida ll1lÍtO pequeno para a cf~ dos. 
potenciais de Goiás e de todo .o Centro-Oeste. e ain-. · 
da assim já estamos prénlaiUramente engargalados. 
pela ineficiência dos transportes. Logo tenemos a re-; 
gulamentação da reforma constitucional ~ a ex
ploração do s!blofo para o capital estrangeiro.. 
Como ficaremos cf1811te desse ooiverso ~~ 
de ooorlmidacles? Que garantià!; de aglidacle ~ . 
remos oferecer ao fluxo das novas riq.Jezas? ln!eriZ.
mente, Srs. Senadores, não temos resPOStaS. -

Deus premiou o Estado de Goiás com todos os· 
privilégios da naüreza Riquezas minerais, terras. 
férteis, água em abundancia, k.minosiclade genero.- ·. 
sa. topografia favorável e clima privilegiado. Temos 
001 Presidente fortemente comptametido oom 1.111· 
programa de desenvolvimento do CentrtHJeste nas · 
suas mensagens ele campanha. Te!TIQS un ministro: 
do Planejamento que vive a repetir as suas convio: 
ções sobre o eldorado EICOilOmico que será a nossa· 
ragião no começo do próximo mlênio. Mas a ven:la::-. 
de é que o nosso patrimOnio de hoje, em infi& estnt-
tura, ainda é o que foi legado por Juscelino. Nesses 
mais de 30 anos, a·fronteira agrícola se expandiu, a 
migração explodiu 11as periferias de Brasllia e de 



840 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Goiania, a capacidade de emprego estacionou e a 
infra-estrutura não se modernizou, submetendo-se a 
três décadas de abandono. 

A _situação é grave, mas ainda não é de deses
pero, porque temos esperanças na sensibilidade do 
Ptesidente Fernando Henrique Cardoso. A Rede 
Ferroviária Federal precisa ser modernizada ou pri- . 
vatizada Japidamente, com liJP cronograma objetivo 
e de datas precisas para um ou outro caso. Não 
bastasse o sucateameniD. os servidores da empresa 
já estão desmotivados. à espera dos novos paiJ6e6. 
E isso mos!Ja a necessidade de objetivos claramen
te definidos. o resultado da indP.Cisão é que o voiU:. 
me de carga transportada declina mensalmente. O 
acesso ao porlo de Santos é de uma precariedade 
terrível. o trecho entre Campinas e Guaianã está sa
turado. AgravanHle pennanenteméhte os estrangu
lamentos Qa subida da sena de Santos. Há trechos 
em que os peqUenos acraves obrigam ao secciona
meniO dos comboios. 

O acesso aos por1Ds de Vitória é igualmente 
sofrível, e a desculpa é a inco~bilidade de novos 
investimentos na Rede Ferroviária, polQue ela vai 
ser privatizada r: um i~ desolador, agravado 
ainda mais peloS desentenc:limeniOs com a Vale do 
Rio Doce sobre as responsabDidades de cada uma 
nas correções· dos pontos de estrangúamento, 
como os da Sena do T~gre e da travessia de Belo. 
Horizonte. O .Córredor Centroleste está mergultiado 
nesta atmosfera de desencontros, restando a espe
rança de que o Presidente Fernando Henrique dê 
aquele providencial murro na mesa para exigir solu-
ções de curto prazo: .·· . 

Resolver. o problema crucial de transportes no 
Centro-Oeste é um desafio que deve unir os partidos 
e as' bancadas da região no Congresso. Sei que o 
Senador Carlos Bezerra tem feilo o possível na 
coordenação dos debates sobre o Programa de De
senvolvimento do Centro-Oeste. T amos que levantar 
essa bandeira diariamente em debates, pronuncia
meniOs, encoubo:; e audiências. É irqlerativo fixar 
metas precisas de luta, incluindo a dt.plicação rodo
viária entre Anápolis e a divisa com São Paulo, a re
tomada das obras da ferrovia Norte-SaJ, mais inves
timentos na hidrovia Araguaia-Tocantins, projetes de 
emergência para acabar com os gargalos ferroviá
rios , e aprofundamento do debaie sobre o acesso 
ao Pacífico, de maneira responsável e sem o uso 
político desse tema de tanto significado econõmico 
para o Centro-Oeste. 

Não há teoria econõrnica que desminta esta 
grande verdade: investir em infra-estrutura é estimu- . 

lar a implantação de novas indústrias e maJtiplicar 
empregos. O Centro-Oeste é a nova fronteira para 
atrair as correntes migratórias, descentrafizar o par
que industrial e desafogar as grande metrópoles bra
sileiras dos conflitos.sociais que as colocam em per
manente estadó de alerta contra a insegurança lilos 
últimos dias, a mídia adotou a questão do desem
prego como a preocupação número um do pafs, 
nesta fase de transição do Real. Para ser a opção 
deste novo pafs desejado por todos, mais eqtifibra
do nas suas riquezas e mais justo na sua geogralia 
social, Goiás tem tudo, exce!D um sistema de trans
portes eficiente que lhe ofereça caminhos seguros 
para a extroversãci econõrnica. Não é uma miragem, 
mas uma aspiração objetiva, baseada em possibDi
àades concretas. Basta decisão politica para ser 
realidade. 

· Era o que tinha a dizer. Mtito obrigado. 
O SR. TEOTONIO VILELA RLHO (PSDB-AL) 

- Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, faz um ano 
e meio que o Plano Real, a partir da introdução d<:l 
nova moeda, vem colhendo vitórias. A essa altua;
já se. pode ali~ que estamos mtito próximos de 
fazer da moeda brasileira, de forma duradoura, wà. 
padrão estável de trocas e de reserva de valor. 

Os benefícios advindos da maior estabilidade 
da moeda, para a economia brasileira, não se fize
ram esperar. Entre eles, pode-5e citar a retomada 
dos investimentos produtivos, tan10 nacionais quanto 
estrangeiros, que têm ressurgido por' cànta de dois 
fatores principais: o golpe que a ciranda financeira 
sofreu em decorrência da: diminuição da inflação e a 
segurança que a §labilização proporciona em rela
ção aos cáJculos de rentabirldade e de custos de 
~io e de longo prazo que precedem qualquer de-
cisão de investir. , . 

Não é necéssário ·dizer que a volta dos investi
meniOs produtivos, objetivo perseguido pelos brasi
leiros há tanto tempo, é condição· i~ndível 
para o enriquecimento do País em bases sustentá
veis, que há de se relietir no aumento de renda da 
população e na melhoria·das taxas de ocupação da 
rnã<Kle-obra. 1=ssa é a única maneira péla qual se 
pode recuperar a chamada década perdida, os anos 
80, caracterizadOs pelo descontrole financeiro do 
Estado, pela crise da dívida externa e pela superin
flação. 

Poia bem, dominada a inflação na casa dos 
20% ao ano, crescem as pressões no sentido de 
que. neste ano de 1996, o Governo se volte com 
mais energia para os problemas da área social, au
mentando os investimentos nesse setor. Nada mais 
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justo do que essas demandas; Digo, Com nUiá ~ 
qCilidade, que esse é juslamente o maior objetivo d6 
Governo: organizar minimamente a econonia, a es
trullxa do Estado e as finanças públicas, ·pam que 
se possa enfrentar a grave questão social brmilàírã: 
Não tenham dúvida de que tal estratégia será segui
da, e já começou a ser seguidS. concizente coríi a 
vocação sociaklemocrala do aluai Govemo. ., 

Sr. Presidente. 511! e Srs. Senadores: 
Minha intenção ao sltlir à tribU'Ia hoje, para 

proferir 1m brevíssimo ciscurso, é tao-somente cha
mar aalenção dos nobres Partamentares pam ó faiD 
de que o Plano Real, ao conlrário do que muitos 
pensam e afirmam, não tem sido un programa de 
estabilizaqão de efeilos neutros quanto à dislribuição 
de renda no Pafs. O Plano Real, como demonslrani 
as eslalíslicas referentes ao atmEinlo do consumO 
de alimentos em 1995, tem pi'oporcionado tm consi
derável aUnenlo da renda real das camadas inaiS 
pobres da população. 

Os dados sobre aumento do COnstmO de.~ 
inentos são de domínio. ptlll"aco, mas nao CÜSia 113P&:' = 
ti-los. A Federação do Comért:io do Esla» de São 
Paulo, por exemplo, estima que o constmO de a1t: 
menlos, em 1995, alJ'1'18111Du 30% em relação a 
1994. Esse cãlculo é baseado no irlc:remerm verifi
cado_entre janeiro e novembro de 1995; -~ 
com o mesmo período do ano anterior. N.:meros 
como esses se repetem em todos os EstadOs bràsi
leiros, cala !lados principalmente por associàç6es re:. 
gionais .de SU()Elrll'lelca · · • ' 

Uma comparação bastante interesSantB qÍJe Sê 
pode fazer é quaniD ao consumo fisico de alirnenlDS 
por hãbitante, ocorrido no ano p assad? em relação ~ 
1986, ano em que a população também pOd&co~. 
melhor em Ulção do congelamenlo de preços ~ 
lado pelo Plano Cruzado. Os niÍTiei'OS demonslrani 
que, entre os alimeniDS bâsic::o!?. com exceçãO do 
arroz e da 'caff1e bovina, cujo consunno per capita se 
manteve praticamente estável nos dois períodos, to
dos apresentaram maior COilSl.KllO em 1995. 

Assim, enquanlo, em 1986, cada habilante txa.: 
sileiro comia 17,8 qtilos de. feijao por ano, em 1995 
esse consumo sallou para 21,1 qtjlos. Em 1986, o 
consumo per capiia de ókio de soja era 14,9 litros 
por ano; ano passado, foi 16;6 litros. Quanto à carne 
de frango, o consumo mais do que dobrou entre 
1986 e 1995: 10,6 ql.ilos por ano contra 22,4 cplos. 
Aliás, o frango está tão barato que explica por que o 
consumo de carne bovina não aumemou no período 
analisado. Igualmente, o brasileiro passou a comprnr 
mais came suína e ovos. 

Vala r as s all:a[, no entanto, que, ao ·éontmrio de 
1986, o :unerm do consumo de afiiTI8nlos tem sidO 
obtido sem co~~ com os Preços IMiis e: 
po~lauto, sem o .lisco de desat>astecinem:), c:Omo . 
ocorreu no Plano "CiuzadO. 

Ao lado da boa satia agrfcola do ano · · · · ,ti 
e da maior concorrência dos PfQdi.tóS 8Q•.cJ:; .. ri(,S 
~. lodos os analistas São lilânlnlflilr em 
apontar que o incremento ·dei const.ino de alimentoS 
tem sído um efeito do aumento do salário ra8l d'O tra
balhador após o conbole da inllaçAo e,, Pomntõ. 
após a diminuiçao bi'utal. do ~ inllacioriáiio 
que corroía o péxJer aquisitivo dos saláriOs. · 

Dessa fonna, 5~ e Srs. Senadores, ·o PlanÔ 
Real já começou a surtir efeitos benéficos no calqJO 
social, permí6ndo uma rlg8im melhoria na renda real 
das classes populares. Mt.ito mais dE!verá ser reali
zado nessa área. com a consOiiclação da eslabilida
de da moeda e com a reorganizaçlio dó Eslado e de 
suas .finanças. Gostaria de lerrixar ql.llj," rec:entã
rnen!B, ·o Govemo lomou uma rnedidà dá ·maior ifn: 
portanéia Para a justiÇa-social neste PâfS: a Possibr.:. 
dade de que idosos e deficientes flsic!ls ~ ve-. 
nham a receber uma pequena ajuda dos:~~ 
blicos · sua sobreviVênCia. · · : ~-C::S mecridas de railcfe alcailcie Sociii' em g . . . . .. . • -
breve, certamente serao arux:iadas. demons11ando 
que a eslllbilldade da moeda não é tm·objetivo em 
si mesmo, mas a oóndiçllo para que possamos reãii:
zar,·no Brasil; uma verdadeira revotuÇAo soáál quEÍ' 
nos ratir8 da velgOilhosa siluaçllo de Sei-mos uma 
das naç6es-mais injustas do IIUldo. . . . .. 

Era o que tinha a dizer. . 
A SRA.: BENEDrTA DA ·SILVA (Pf-RJ}'- Sr: 

~rasidenle. &-& e Srs. Senadores, . · · 
Barbosa Uma Sobrinho. - Raiz da Naçao 

Brasilelnt 
É um privilégio poder, desta tribu1a, ·homena

gear um ciciada, que, mantendo a lucidez e o vigor 
inteledual, acaba de coiTC)Ietar 99 anos de idade,· 
quase tm séWo de S8IViços peslados à Nação. 
RefiilHTlll ao jOrilafiSia, escrilor, patriota e homem 
pi1llioo Barbosa Lima SObrinho. . 

Herdeiro da tradção de luta de PemarnbuCO, 
Barbosa Lima Sobrinho. nascido em 1897, no Reci
fe, acompanha o desenrolar de pralicarnel1t& lodo o 
século XX, não corno um obseivador passivo, mas 
corno protagonisla dos gmndes momenlos da Nação 
brasileiriL . 

Revelando um talento especial, com apenas Úi 
anos, começou a sua alividade de jornalista na im
prensa de Recife, a qual exerce até hoje com com-
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p6tência e dignidade. Em 1927, eleito aos 29 anos 
presidente 'da Associação Brasileira de I~ 
conseguiu unificar a categoria, até então dividida em 
três entidades diferentes. Mti1o tempo depois, du
rante o último regime autorilário, Barbosa üma foi 
eleito novamente presidente da ABI, onde se desta
cou na defesa da Ubeltlade de imprensa e da anistia 
Como lembrou cerla vez, foi •o mais jovem e o mais 
velho presidenle da ABI". ~ 

Como homem p(illico, foi deputado federal por 
Pernambuco, em 1934, presidente do lnslitulo do 
Açúcar e do Álcool entre 1938 e 1945, governador 
de PernambUco, em 1948 e novamente depulado fe
deral em 1958. Todos esses mandatos foram exerci
dos com o objetivo de transformar o país e defender 
o intecesse naciOnal. 

~ 

Na presidência i:lo IAA, no momento em que o 
país constrUía a Sua ínfra.eSirutura. Barbcisa Uma 
realizou as. primeiras ~riê!ldas. para a utilização 
do álcool como combustíveL Em .1960 participou da 
elaboração di>:Cóã!io N;3C!or\al:de Teleco~cação 
e, em 1962, do proje1o de regulameiltação da Lei de 
Remessa ·de Lucros. A deteSà do desenvoMmento 
da economia nacional, da!; nossas riquezas naturais, 
nossos minérios, nosso· r;iefról~. séfT1lre foi a sua 
PreocupaçãÓ pefiriarienti::-· .... _· .·. . . 

O regime auforilário,·!I)Sia!ado·oom o golpe mi
litar de 1964, encontrou o oorrbativo jornalista e .pa
triota Bart!osa·Uma. Sobrinlto 1J3S·primeiras trinchei
ras da resistência democrática Defendeu a iberda
de de iiJ1l09llSCl e os direitos twrnános. .coniJaleu a 
submissão ao capital estrangeiiO .e ~u. pela anistia 
artllla. geral e irreslrita.· Numa das .fases mais repre,s
soras do regime mililar, em 1974, na~ encabeçá
da por U&sses Güillla(âes, ãr.;putotl oomo· anlicanci
dato a vice-presidente, percorrendo o pais ,il...-na 
caJlll311ha pelas liberdades democráticas. Dez 
·anos mãis tarde, esteve à crente de uma das mais 
memoráveis mobilizações populares do país, a cam
panha das Di~á. Nessa difícil, dolorosa mas 
heróica págilía da IU!;i ifernoc;ráÍica de nossO povo, 
ao lado de valorosos mUilantes, Bàrbosa Uma Sobri
nho ocupa evidentemente um ~~de ~e. 

Como escritor, foi autor' de dezenas de livros 
históricos, biográficos e de análiSe dos problemas 
nacionais. Sua obra literária reflele sob difererrles 
aspectÕs o seu grande amor pelo Brasil. É uma lite
ratura eroaiada de um pabiota que, como poucos, 
conhece o pais. 

rila fase da reconstrução democrática, que tem 
início com a Constituinte, Barbosa Uma Sobrinho 

teve uma atuação ativa. presidindo a Comissão em 
Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo. Em 1989, 
foi um dos fundadores do Movimento em Defesa da 
Econorria NaoioAal - MODECON, do qual me orgu
lho em pertencer. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 

O período da redemocratizaçã. no qual o 
povo brasileiro procurou assegurar os direitos indi- . 
viduais, sociais e o patrimOnio nacional se encer
rou. Estamos em outro momento, numa nova con
juntura, marcada pelo desmonte desses direitos e 
pela liquidação de nossos setores estratégicos, 
pelos quais lutaram tantas gerações de brasileiros. 
Nessa fase, mUto trisle para quem lem no peitO 
um coração brasileiro, encontramos a coerência, a 
firmeza, a serenidade e a experiência de um com
baleote de 99 anos que, com o espírito de jovem 
patriota, mostra o caminho da luta e diz que "nave
gar é preciso". 

Para finafiZal', Sr. Presidente, queria citar o 
saudoso V'mícius de Morais, para dizer ao meu que
rido Barbosa Uma Sobrinho, esse brasileiro que ad
miro tanto, que, "se todos fossem igual a voCê", o 
Brasil seria muito ciferenle. 

Muito Obrigada ! 

O SR. J0UO CAMPOS (PFL-Ml)- Sr. Presi
dente, Sfls e Srs. Senadores, ninguém mais desco
nhece o quarm a indtlstria da construção civil pode 
fazer pelo Brasil em termos de geração de emprego 
e· de renda Houve mesmo quem· afinnasse que 
cada cinq!lenta metros quadrados de área conslruf
da no Brasil representa a geração de três novos em
pregos: um direto e dois incflf91os. 

Ninguém mais duvida. da capacidade, que tem 
. demonstrado a indústria da conslrução civil, de criar 
opor1unidades para uma enorme diversidade de 
trabalhadores, gerando emprego em uma enorme 
série de atividades paralelas. A construção civil, 
que representou, para uma importanle parcela do 
operariado brasileiro, o primeiro emprego, o pri
meiro contacto com a legislação trabalhista e pre
videnciària, é também um privilegiado campo de 
atividades para inúmeras outras áreas, como a 
dos arquitetos, engenheiros, médicos, psicólogos, 
economistas, administradores, contadores e assis
tentes sociais. 

Essa meSma indústria, nos últimos vinte anos, 
construiu, apesar de tudo, vinte milhões de residên-
cias em território nacionaL · 
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Um número i~nante. se levarmos em 
COI1Sideraç!io as dilicúclades enfrentadas pelo Brasil 
nesse mesmo período. 

Um número~. poiseql..ivale dizer 
que construfmos 1111 pais do tamanho da Argentina 
nesse período, ou que conslruímos residências para 
sete pafses do tamanho do Uruguai, para ficarmos 
com exe~ de ~,Sias fronteiras do MercosU. 

O Sislama Financeiro de Habilaçao foi o res
ponsável por essa marca fonnidável, o que não im
pediu que os ~ sábios administradores decre
tassem a sua extinção. 

A partir de então, o BrasD pralicamenle deixou 
de construir casas populares. 

A partir de então, com o empobrecimento galo
pante da lllasse mécf~a brasileira, .., houve como 

· conceder~ de médio e longo prazos, e 
a conslrução civil passou a viver ISII3 das maiores 
crises de sua hisfória. Crise que se mantém até 
hoje, com ISII3 ~do selor na formação do 
Produto Interno Bruto da ordem de cinco por ceniD 
em 1994, quando fora de mais de nove por ceniD na 
década de setenta. 

O colapso do Sistema Financeiro da Habita
ção deixou um v~ até aqui ainda não preenchi
do por qualquer politica habitacional por parte do 
Governo. 

Diz-se que o déficit de moradias no Brasil é 
hoje da ordem de dez milhões de unidades. Há 
quem afirme serem doze milhões de fammas preci
sando de casa para morar. Em 1993 eram cento e 
vinte milhões de brasileiros morando nas nossas 
maiores cidades, o que representava então mais 

· de sessenta e um por cento da popuação se aco
tovelando nos grandes centros urbanos, aumen
tando e agudizando a demanda por novas mora
dias. 

lnfeüzmenle, nada nos leva a crer que essa 
tendência tenha sofrido algum tipo de reversão. 

Temos motivos até para supor que houve um 
agravamento do quadro, pois o caos urbano em que 
mergulha atualmente a maioria das nossas grandes 
cidades sólàm aumentado. 

Falta-nos uma política clara e definida que, evi
tando os erros do antigo Sistema, proporcione o 
atendimento a uma demanda que é real, definida e 
clara. 

E nessa retomada seri<~ bom que se fizesse 
voltar o centro da intervenção do poder público 
para o financiamento do comprador, e não para o 

filaiCiameo ilo das ~eiteiras. e conslruiDras, pois til 
es1e 1m dos erros que levou o 8l1ligo SFbl à falêiiCia. 

É preciso que se defina urna polftlca habitacio
nal que redirecione o nmo das investidas oficiais 
nesse setor e resgate o papel originariamenta alri
buído ao fracassado Sistema Fmanceiro de Habita
ção, que privilegiava acertadamente a ft.nçâo social 
inerente à atividade, de modo a se oferecer um 
projeto sério, austero e competente, capaz de poder 
propiciar moradia digna ao cidadão brasileiro. 

O Brasil precisa retomar o seu aescimeuto. 
Basla de recesslio! E ó caminho mais mpidó e 

eficiente para essa retomada passa pela realivaçlio 
da indúslria da construção civil, deslanchando o pro
cesso de decolagem ·dos setores periféricos <f11'91a
mente ligados a ela, como os das indústrias de azu
lejos, ferragens, ceramicas, louças, melais, elevado
res, cimento, tijolos e tan1as outras intimamenle de
pendentes dela. 

No que se refere aos I'9CU'SOS financeiros, que
remos sugerir a isenção do IOF Imposto sobre Ope
rações Fmanceiras na captaçlio de ~r
nos para esses financiameniDs imobiliários. ~ 

Isso, com cer1eza. nos abriria a poss~'bÍ)idade 
de atrair mais investidores, e facmtaria o aceSSo do 
cidadão aos I'9CUSOS que lhe permitiriam adquirir a 
sua casa própria. 

Isso, sem dúvida, iria baratear o todo o pro
cesso, e na meãda em que os financiamentos fos
sem feitos diretamente ao comprador, se criaria 
urna saudável e honesta emulaçlio entre as empre
sas construtoras, conforme a mais elemacda das leis 
domercado. . 

Significaria, ainda, uma abertura inécita desse 
setor para o mercado ex1emó, dando acesso a um 
mundo quase desconhecido, c:tP patamares de ex
celência em deselqlenho e tecnologia são para n6s 
quase uma utopia a ser buscada 

O BrasD precisa realivar a sua indústria da 
construção civil, não somente:porque este é um dos 
setores cuja crise mais sacrifica o jã sofrido cidadão 
brasileiro, mas também porque ela é a indústria que 
mais rapidamente possibiflla a retomada do p!Óprio 
crescimento econôrnico. .• 

' Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sesslio às 1Bh1 Omin.) 
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ATA DA 10" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 19 DE 
JANEIRO DE 1996 • 

(Publkada no Diário do Senado .Federal, de 20 de janeiro de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

Na página 00570, no cabeçalho da Ata da 10" Sessão Não-Deliberativa/ 

Oodeselê: 

... em 19 de janeiro d~ 1995 ... 

Leia-se: 

... em 19 de janeiro de 1996 ... 

Na página 00612, no Parecer n• S. de 1996_,ao Projeto de Lei da Cimara o• 101, de 
1993 (o" 1.258, de 198ll, na origem), que f"rsa diretrizes e bases da educação 
nacional, indua-se por omissão o seguinte trecho: . 

A Emenda n".174, de autoria, do Senador EdisOn Lobão, refere-se ao art. 
33, que versa sobre a educação de jovens e aduhos ttabalhadonis. 

São atendidos os preceitos de constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa. ' • 

. . O· Substitutivo tem a intenção· de ampliá{ as oportunidades de 
escolarização. Daí ter antecipado as idades para prestação de:exames de conclusão do 
ensino fundamental e médio. · 

Voto: pela rejeição. 
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A ta da 15ª- Sessão não-deliberativa, 
em 26 de janeiro de 1996 

1-ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Qll Legislatura 
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e João Rocha 

(Inicia-se a ~essãc àS 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, o Ofício n" S/5, de 1996 (ri' 273196, na ori
gem), encaminhando manifestação daquele Órgão, 
relativo à solicitaÇão do Governo do-Estado do Para-

. ná, para que possa emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Paraná-LFTPR, cujos recursos 
serão destinados ao giro da dívida mobiliâria, vencí
vel no 12 semestre de 1996. 

Esclarece, ainda, que a referida manifeslação 
foi realizada com base na Resolução ri' 11, de 1994, 
do Senado Federal. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n2 270/96, de 25 do corrente, através do qual enca
minha ao Senado relação das opem.ções de Anteci
pação de Receita Orçamentária (ARO) autorizadas 
nos meses de novembro e dezembro de 1995. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econõrnicos. (Diversos ri' 9, dé 1996). 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a 
mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO OE LEI DO SENADO N!! 16, DE 1996 

Dispõe sobre a concessão de Segu
ro-Desemprego a seringueiro profissional 
durante o período em que estiver impedi· 
do de exercer sua atividade e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 O seringueiro profiSsional que exerça 

sua atividade de forma contínua, indívidualrnente ou 
em regime de economia familiar, sem contratação 
de terceiros, fará jus ao recebimento de seguro-<le
seniprego, equivalente a um salário mínimo mensal, 
a ser concedido durante o período em que for impra-

ticável, desaconselhável ou improdutiva a explora
ção do látex. 

§ 12 O seguro-<lesemprego a que se relare 
este artigo será pago à conta do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador- FAT, instituído pela Lei ri' 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990. 

§ 22 O período de concessão será definido pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA, considerando os ci
clos biológicos evolutivos da seringueira e as carac
terísticas climáticas regionais . 

Art. l!!' Para recebimento do seguro, o serin
gueiro deverá apresentar perante a entidade ou ór
gão responsável pela efetivação do pagamento: 

I - prova de registro como seringueiro profis
sional no IBAMA. há, no mínimo, três anos; 

11 - atestado do Conselho Nacional dos Serin
gueiros ou do órgão do IBAMA, com jurisdição sobre 
a área de atuaçã.o do seringueiro, ou, havendo im
possibilidade, declaração dl;l autoridade judicial ou 
administrativa, na forma do Regulamento desta Lei, 
que comprove: ·· 

a) exercício da profissão na forma do art 1"
desta Lei; 

b) renda familiar não superior a meio salário 
mínimo mensal. 

Art. 3"- Sem prejuízo das sanções civis e pe
nais, todo aquele que fornecer ou beneficiar-$e de 
atestado falso para a obtenção do t:Jeneficio de que 
trata esta Lei, estará sujeito a; 

I - demissão do cargo que ocupa, se servidor 
público; 

11 - suspensão de suas atividades profissio
nais, com cassação de seu regislr9 no lbama, por 
três anos, se seringueiro profissional, · 

Art. 4!! Esta lei entra em vigor-11a data de sua 
publicação. · 

Art 5" Revogam-se as d'ISflOSições em contrário. 

Justificação 

Em todas as instâncias de poder a preservação 
do meio ambiente da Amazônia tem sido objeto de 
debeles, preocupaÇÕes, estudos e projetas. Infeliz
mente a mesma preocupação e o mesmo dispêndio 
de tempo e de recurSos não são dispensados aos 
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seringueiros, cidadãos submetidos ao meio hostil e 
esquecidos na vasta região amazônica 

Os seringueiros, que jâ tiveram seu período áu
reo no ciclo da borracha, hoje vêem-se quase rele
gados ao esquecimento, distantes da assistência 
previdenciâria e desassistidos çle programas que 
efetivamente consigam preservar a ::;ua saúde e am
pará-los nas suas doenças. 

Não bastassem estas l'ii'ssitudes, estes traba
lhadores enfrentam condições climâticas adversas 
que, combinadas como ciclo vegativo da seringueira, 
tomam impeditivo, desaconselhâvel ou improdutivo 
o trabalho durante o período chuvoSo. Ocorre que as 
águas pluviais, além de inte:-.'irem na canalização 
que direciona o lâtex às tigelas, diluem o conteúdo jâ 
armazenado nas mesmas. Além disso, as seringuei
ras necessitam de um período de n!!Jouso para con-

. centrar esfçrço na emissão do fluxo de seiva para as 
copas, viabilizando, assim, a recuperação vegetativa 
com renovação da massa fofiar. 

Conhecedores da natureza. os seringueiros jâ 
adquiriram costume de suspender as atividades nes
ta fase do ano em atenção às necessidades de re
novação da planta e em face das difiCIJdades para a 
retirada do lâtex. 

Em conseqüência desta necessidade de parali
sação, a renda familiar cai consideravelmente. As
sim os seringueiros são instados a dedicar-se à ex
tração de madeiras nobres (mogno, cerejeira, cedro 
etc.), colaborando, inocentemente e em face da ne
cessidade de sobrevivência, no processo de extra
ção ilegal de madeira. Desta fonma, a preço vil, a na
tureza acaba sendo vítima da ausê~a de um ~ 
nismo de seguridade capaz de dar ao seringueiro 
uma renda mínima no momento em que estâ impecfl
do de trabalhar. 

Ainda mais, as âreas de preservação ambiental 
e as reservas extrativistas e indígenas, em conse
qüência da extração de madeira, também acabam 
sofrendo o impacto das dificuldades enfrentadas pe
los seringueiros Qntreressante observar que ao ser 
derrubada uma ârvore de mogno, dado o seu porte, 
acaba levando ao chão várias outras de menor ta
manho). 

Diante do reconhecimento destas condições 
consideramos necessârio conceder aos seringueiros 
(a exemplo do que a Lei rf2. 8287, de 20 de dezem
bro de 1991, faz com relação aos pescadores arte
sanais durante o período de defesa) o direito ao se
guro-desemprego durante o período de impedimento 
da atividade. Este direito, nos tenmos do projeto de 
lei que ora apresentamos, destina-se a atender 

àqueles que desempenham suas atividades continua
mente. de fonma in<fiVidual, famifm ou associados em 
cooperativas, desde que não contratem terceiros. 

Conside~ 1a1Ttlém, que a concessãJ do se
guro-deserrprego aos seringueiros pode colaborar em, 
muro no sentido ·de evitar o êxodo rural deste5 traba
lhadores, que, na aluai situação de abandono, estã:> 
sendo induzidos a migrarem para as grandes cidades. 

Expostas as razões que nortearam a apresen
tação da presente iniciativa, cremos ser medida de 
justiça a concessão do seguro-<lesemprego aos se
ringueiros e esperamos contar com o apoio de nos
sos colegas para a sua aprovação. 

Sala das, Sessões. 26 de janeiro de 1996. -
Senador Nabor Júnior. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.998, DE 11 DE JANEIRO 
DE1990 

Reguta o Programa do Seguro-De
semprego, o Abono Salaria~ institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
e dá outras providências. 

LEI N!l8287, DE20 DE DEZEMBRO 
DE 1991 

DispOe sobre a concessao do bene
ficio de segur~desemprego a pescado
res artesanais, durante os ·perfodos de 
defeso. 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 

AMPARO AO TRABALHADOR 

RESOLUÇÃO N" 38, DE 10 
DE MARÇO DE 1993 

Altera o art. 4" e seus parágrafos da 
Resoluçao fi!'. 25, de 11 de março de 1992, 
relativa à alteraÇlio do prazo para o pes
cador artesanal requerer o Seguro-De
semprego. 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 

AMPARO AO TRABALHADOR 

RESOLUÇÃO N"25, DE 11 DE MARÇO 
DE 1992 .. 

Estabelece critérios para a conces
são do seguro-desemprego aos pescado
res artesanais dwante os perlodos de de-
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teso, institufdo pela Lei n" &287, de 20 de 
dezembro de 1991, e dá outras providên
cias. 

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 

AMPARO AO TRABALHADOR 

RESOLUÇÃO 1'1'- 67, DE 28 
DE SETEMBRO DE 1994 

O Conselho DeliberatiVo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador- CODEFAT, no uso da competên
cia contida no inciso V, do artigo 19, da Lei n" 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, resolve: 

(A Comissão de ASS41ntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR.' PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O proje
to será encaminhado à comissão competerne. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 
Sr~ 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N!' 34, DE 1996 

Nos tennos do ÕISPOsto no art 50, § 22, da 
Constituição Federal, e no art 216 do RegimeniO ln
terno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho in
formações a respeito das providências que estão 
sendo tomadas, no âmbito daquele órgão, a propósi
to da entrada em vigor, no dia 5 de janeiro de 1996, 
da Convenção n!?. 158, da Organização lrnemacional 
do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, e que es
tabelece uma série de restrições para que os patro
es possam demitir empregad.os. 

Justificaçlio 

A imprensa tem noticiado divergência de opi
nião entre os juristas sobre a entrada em vigor da 
Convenção 158 da OIT e os problemas que ela po
deria acarretar nas relações patrão/empregado. 

Alguns pensam que o decreto legislativo que 
aprovou o texto convencional, no fim do ano passa
do, é suficiente para dar-lhe vigência; outros insis
tem na necessidade de um decreto de promulgação 
pelo Executivo, e não faltam também aqueles que 
afirmam que pelo art 79., I, da Constituição Federal, 
só uma lei complementar poderia disciplinar demis
sões de empregados. 

Segundo o Correio Braziliense, de 29 de oU
tubro último: 

Governo, empresários e sindicatos 
vêm tratando o assunto com üm solene dis
tanciamento, como se o problema não exis-
tisse. ... 

Até agora, praticamente dois. meses 
antes da entrada em vigor das novas nor
mas, o Ministério do Trabalho não soficitou 
aos membros da Comissão Permanente de 
Direito Social que façam uma análise da 
conveção e que proponham opções para 
ajus1á-la à realidade atual ou formas para 
poder coniOmá-la legalmente. 

Ora, como o mesmo periódico antevê sérios 
conflilos a serem solucionados em tribunais do tra
balho e juntas de arbitragem, julgo necessário enviar 
ao Ministério do Trabalho este requerimento de in
formação. 

Sala das SessõeS, 26 de janeiro de 1996. -
Senador Júlio campos. 

(A Mesa para decisão.) 
" 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O re
querimento lido será encaminhado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III, do art 216 do Regi
mento Interno. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-

mon. (Pausa.) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 

Peres. 
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu deveria ter usa
do da palavra ontem, inscrito que estava, mas não 
pude fazê-lo porque Líderes que deveriam _ocupar a 
tribuna.por 5 minutos o fizeram por 15, e Senadores 
que deveriam falar por 20 minutos falaram 30 ou 40 
minutos. Simplesmente, o tempo destinado pelo Re
gimen10 aos oradores não vem sendo cumprido nes
ta Casá, Sr. Presidente, o que é lamenlável, porque 
não pode merecer a estima da sociedade uma Casa 
Legislativa que não consegue cumprir sequer a sua 
lei interna 

Deixo registrado nos Anais o meu protesto, Sr. 
Presidente, contra esse desrespeito sistemãtico _ao 
Regimento, que, a continuar, vai transfonnãclo numa 
peça ornamental desta Instituição. 

Sr. Presidente, bem a propósito aliás, o que me 
traz a esp tribuna é o comportamento dos inte'gran
tes da classe política brasileira, em particular de 
Congressistas. Na semana passada, o Governo Fe
deral sofreu o que se costuma çhamar de uma der-
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rota fragorosa na Câmara dos Deputados, quando o 
projeto que insti!Li o desconto para os inativos foi re
jeitado por mais de 300 votos. Aparentemente, um 
fato auspicioso, na medida em que revelaria a inde
pendência do Poder Legislativo perante o Executivo. 
Mas só aparentemente, Sr. Presidente, se a razão 
determinante dessa rejeição fosse o interesse públi
co. Mas não foi. Infelizmente, como costuma acon!e
cer, foram motivos subalterrlOS que levaram o Go
verno à derrota: 

A imprensa, ao comentar o episódio, revela 
que ruralistàs insatisfeitos com a política de refonna 
agrária, 'Deputados da Bancada da Amazônia revol
tados com os cortes feitos na Zona Franca, pedidos 
não atendidos de socorro ao setor sucroalcooleiro e 
irritação com as nomeações ou não nomeações 
para cargos federais, tudo isso levõu os Deputados 

· desco~ a formarem um exército de 306 votos. 
o protesto da base governista não se concen

trou em um partido, Estado ou grupo. O recado foi 
geral. Os parlamentaTes não estão satisteitos e que
rem ver seus pedidos atendidos. 

O Líder de um partido ameaçou até renunciar 
ao cargo, por não ter conseguido nomear um afilha
do para um cargo federal em seu Estado. Ao comen
tar a votação, assim se expressou: 

• - A base escolheu uma votação para protes
tar. Isso pode ser resolvido com o atendimento dos 
pleitos. •• " 

Pobre é o país, Sr. Presidente, em qúe legisla
dores votam pela aprovação ou rejeição de projetos 
na" medida em que o Governo atende ou ~não às 
suas demandas. ·~ 

O Presidente da Câmara dos Deputados, Luís 
Eduardo, foi feliz quando, ao interpelar um Deputado 
sobre o-seu voto e esse Parlamentar admitiu que vo
tou oonfra õ" Governo em protesto, porque um pedi
do seu, para nomeação de um apaniguado, não fora 
atendido, disse-lhe: - Se V. E# está desContente 
com o Governo; com o aluai governante, com o Pre
sidente da República, vote contra, manifeste o seu 
protesto, por exemplo, votando contra a reeleição do 
aluai Presidente da República. Mas não vote contra 
um projeto que é do interesse do País. 

Não conheço forma mais canalha de um Depu
tado protestar contra o Governo - eu, que tenho criti
cado o Governo tantas vezes - do que fazê-lo por in
teresse contrariado. Isso não tem cabimento! 

Como se não bastasse, assistimos, na semana 
passada, à demissão do Presidente de um órgão pú
blico, a CONAB. Por que foi demitido? Como a im
prensa noticiou fartamente, porque, segundo denún-

cia por ele feita- e a1é aqui não contestada-, o Par
lido que o indicara queria anistiar as dividas dos ar
mazenadores por desvios de alimentos, até mesmo 
as que estão na Justiça. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
milhares de toneladas de grãos armazenados pelo 
Governo para fazer uma "politica éompensatória, re
guladora - com o despejo desses estoques no mer
cado com o intU!o de evitar, nas conjunturas de es
cassez, a especulação com preços - foram desvia
das. Isso é crime e os responsáveis deveriam res-
ponder civil e penalmente. · 

No entanto, segundo noticiãrio não desmentido 
a1é hoje pelos dirigentes do Partido nem pelos seus 
representantes nesta Casa, o Presidente da CC
NAS, porque foi contra a anistia ou um parcelamenro 
de amigos, um parcelamenro camarada dos débitos 
dos, responsãveis, foi simplesmente demitido. 

Lamento profundamente que o Governo Fede
ral, do meu Partido, que está no poder, se curve a 
pressões desse tipo: em primeiro kJgar, aceitando a 
indicação, pois não deveria fazê-lo. Sou membro do 
PSDB e na minha campanha eleitoral declarei que 
não indicaria ninguém para cargos federais no Estf. 
do. Não indiquei. Não pedi a Ministro nenhum e nem 
vou pedir. Sou contra, radicalmente contra Posso 
parecer a1é um E. T. em politiea, talvez o seja, mas 
cargos públicos devem ser preenchidos pelo sistema 
de mérito, não por ináK:ações políticas. 

Essa prãtica precisa terminar no País. A admi
nistração pública tem que ser profissionalizada, 
como na França, e ser preenchida pelos melhores. 
No entanto, fatos como esse continuam a acontecer! 

O Ministro das Comunicações, Sérgio Moita, 
foi rudemente atacado por um Deputado, seguida
mente pela imprensa Razão dos ataques: o Deputa
do tivera, hã tempos, um seu indicado para o Aero
porto de Cumbica, envolvido em irregularidades, de
mitido, e agora não conseguiu fazer o nome que in
dicara para uma dessas "!eles" dos Estados. Por 
isso investiu, de forma injuriosa, contra o Sr. Minis
tro, a quem inclusive jã critiquei aqui exatamente por 
isso, porque atendeu a indicações políticas para o 
preenchimento de direções das telefõnicas.estalais. 

Sr. Presidente, como se não bastasse, hã esse 
episódio ontem Ílbordado aqui no plenário, dss 
emendas ao Orçamento, da elaboração do Orça
mento Federal. O ilustre Senador Josaphal Marinho. 
a quem muilo prezo e que merece e tem o respeito 
de toda esta Casa, pela sua cultura jurídica e pela 
sua postura de seriedade, timbrou, a meu ver equi
vocadamente, em defender as emendas individuais. 
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Sr. Presidente, sou contra emendas individuais 
ao Orçamento. 

A Folha de S. Paulo de hoje, sob o üttJo de 
"Novela Sem Fim", ÕIZ o seguinte: 

Na ârea de transportes, comunicações, ferro
vias e portos. cuja verba é de R$320 milhões, foram 
apresentadas. 1.118 emendas no valor de R$11 bi-
lhões. .. 

O Sub-Relator, Deputado Saraiva Felipe, so
freu tan1as pressões que simplesmente decidiu divi
dir a verba disponível para estradas pelos Congres
sistas. Resultado: cada Parlamentar terá direito a 
R$200 mn, o suficiente apenas para a conservação 
de 2 quilómetros de estrada 

Embora essa pulverização de recursos seja 
inadmissível, a atitude de Felipe 'OOioca, de torma 
eloqüente, o ridícuio que se tomou a questão das 
emendas ao Orçamento. 

O jornal não exagera, Sr. Presidente. Votação 
e execução de Orçamento no Brasil tomaram-se 
uma das missões mais sérias do Congresso Nacio
nal; tomou-se algo simplesmente ridículo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex", nobre Senador Epitacio Cafeteira 

Ó Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador Jef: 
ferson Péres, acompanhei o pronunciamento do Se
nador Josaphat Marinho, que defendeu a participa
ção do Congresso na elaboração do Orçamento. 
Aqueles que fazem o Orçamento não têm nenhum 
vínculo com a nqssa terra, não "Sabem eis. problemas 
que estão a grassar nos Estaciós e Municípios. Vivi 
aqui, nobre Senador, um dos períodos mais- tristes 
.do Congresso brasileiro; foi o período da chamada 
Revolução, que nada mais era do que o regime fe
chado, onde era proibido fazer qualquer alteração ou 
qualquer emenda ao Orçamento. Nunca me senti 
tão impotente! Inclusive, na capa do meu livro de 
discursos havia o Congresso Nacional. sob o título: 
"Qode.se_oode_diz.er. mas não se oode fazer". V. Exª 
está defendendo a téSedequed!We;n;;$ÇOitaia sei 
uma Casa onde se pode dizer, mas não se pode fa
zer. Reconheço que existem muitas emendas pura
mente eleitoreiras; ·reconheço que existem muitos 
Parlamentares que fazem emendas destinadas não 
apenas ao seu município, mas até ap prefeito do 
mesmo, que é seu correligionário. Isso não discuto. 
A CPI do Orçamento foi a vergonha a que assisti
mos: uma parte foi apurada e a outra foi guardada 
na gaveta, porque não devia ir para frente. Mas, de 
qualquer maneira. quero dizer a V. Exª que sou dos 

Parlamentares que têm a aprovação do minimum 
minimorum. Ninguém tem um número de aprova
ção de emendas menor do que o meu, mas, mesmo 
assim, continuo a. defender a sua existência Ama
nhã, relatores vão querer aprofundar-se no seu co
nhecimento. Veja V. Exª que o cidadão do Rio Gran
de do Sul ou de São Paulo é quem está opinando 
sobre as emendas para o Amazonas ou para o Ma
ranhão, ou para o Tocantins, sem conhecer absolu
tamente nada sobre o mérito. Normalmente, apre
sénto emendas para o Hospital da Universidade do 
Maranhão. Peço R$2 milhões e são aprovados 
R$1 00 mil. Essa é a tristeza que levo comigo. E, às 
vezes, embora reduzida, a emenda não é liberada; 
fica presa num tal contingenciamento. Mas ninguém 
hã de me ver pelos Ministérios pedindo a überação 
dessas verbas. Faço o meu papel de Parlamentar e 
quero sempre estar longe do varejo. Mas desejo 
continuar participando da formação do Orçamento 
da República Estou acàmpanhando o discurso de 
V. Exª e concortlei com quase tudo o que disse. 
Mas. em relação ao apoio em trOca. de nomeação, 
ao qual V. Ex" se referiu, digo-lhe que nunca fiz no
meações. Mesmo no meu Estado, não existe uma 
pessoa sequer nomeada a pedido do nosso grupo 
político. Estou de acordo com V. Exª, mas permita
me discordar dessa referência que fez. Deixe-nos vi
ver na democracia e não retomar ao que foi para 
nós uma ditadura, em temias de participação do 
Congresso. 

O SR. JEFFERSON PERES - Eminente Sena
dor Epitacio Cafeteira, ouvi o seu aparte com respei
to, mas não o acolho, porque V. Ex" me atribui uma 
tese que não levantei e não suStento. 

ln media est virtus, diziam os romanos: no 
meio está a virtude. Entre a castração do Congres
so, que ocorreu no regime autoritârio e impedia os 
Senadores e Deputados de apresentarem emendas 
ao Orçamento, os quais tinham de engolir um Orça
mento imposto, e o extremo oposto atual, que é uma 
bagunça formada pelas 10.000 emendas apresenta
das, paroquiais e peisonalistas, tendentes a desfigu
rar o Orçamento, entre esses dois extremos, fico no 
meio, Senador Epitacio Cafeteira. 

Não estou defendendo um papel subalterno do 
Congresso. O que entendo, juntamente com a tese 
defendida pelo Senador José Roberto Arruda. é que 
muito mais legítimas são as emendas coletivas, das 
bancadas estaduais_e regionais. das comissões te
máticas do Congresso, porque representam, Sena
dor Epitacio Cafeteira, o consenso das bancadas e 
das comissões. Foram discutidas democraticarnente 
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em seu seio, reduzem consideravelmente o número 
de emendas e evitam a desfiguração da peça orça
mentária, que, como disse o Senador Josaphat Mari
nho, é a mais importante lei do País. O Orçamen1D 
representa um plano de Governo, Sr •. Presidente. 

O que é o a1D de govemat? O Orçamenlo é a 
essência do a1D de governar; prevê a arrecadação 
de tributos arrancados da poP.!Jiação - que, queren
do ou não, tem de pagã-los ::: e a maneira de gastá
los, distribuí-los. Governo é isso, Sr. Presidente; 
existe para isso. No entanto, permite-se que Deputa
dos e Senadores apresentem 1 O mil emendas e 
pressionem o relator para que as aprove, deixarido 
os relatores nwma situação de extremo constrangi
mento. Corno negar, como decidir se a emenda do 
Senador Cafeteira é melhor que a do Senador Jef
ferson Péres ou a do Maranhão é ihelhor do que a 

· do Amazonas? Corno resistir a isso? 
Logo em seguida, na segunda fase, quando as 

emendas são aprovadas e inseridas no Orça'llento, 
o Ministro do Planejamento, do Governo Federal, so
fre pressão para que a verba seja liberada .E, se as
sim não ocorrer, o Parlamentar vota contra o Gover
no e derruba ve1Ds como esse dos inativos. 

Isso tem que acabar, isso precisa acabar ou, 
então, esse Parlamento não vai merecer o respeito 
da sociedade, Senador Cafeteira 

O SR. Epitacio cafeteira- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo-lhe um 
aparte, Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epilacio cafeteira - Nobre Senador Jef
ferson Péres, quero dizer a V. Elél-que temos que 
olhar o universo, o universo de Parlamentares. So
mos quase 600. Rcou resolvido que cada um apre
sentaria 20 emendas. Já houve uma diminuição. 

O SR. JEFFERSON PERES - Já foi um avan-
ço! 

O Sr. Epitacio cafeteira - Vinte emendas, em 
600, são 12 mil- queiramos ou não, a matemática 
nos mostra que o.número é esse. Depois dessas 12 
mil emendas, a Comissão disse que somente 5 
eram prioritárias. Cada Parlamentar dizia cinco e 
caiu então para 2.500 emendas. São duas mil e qui
nhentas emendas, nobre Senador, e ninguém me 
viu na Comissão de Orçamento. O que saiu foi um 
par1D de montanha Saiu coisa alguma; saiu isso que 
V .{:x~ diz: cada Parlamentar tem direito a aprovar 
R$200 mil. Para que servem R$200 mil, nobre Sena
dor? Para coisa alguma Melhor seria não ter dado 
coisa alguma, porque pelo menos estaria registrado 
o desejo do Parlamentar, de levar melhoria para a 

sua região. Penso que o Congresso ainda não deu o 
valor que o Orçamento merece, tanto que ainda não 
o votou. Já estamos no ano de 1996 e não ternos 
Orçamento. E não.., sabemos quando vamos ter. Há 
necessidade de uma maior conscientização em rela
ção a essa situação. O Governo tem que, pelo me
nos, ouvir. O Ministro deve abrir as portas para otNir 
os Parlamentares do Estado, ver o que é prioritário e 
mandar pelo Orçamento, dentro do plano de Gover
no, um aceno, uma verba que possibilite que faça
mos aquilo que é essencial para o Estado que repre
sentamos. Estou de acordo com V. E#. Perdoe-me 
se interpretei-lhe mal o pronunciamento, mas quero 
continuar a participar, dar palpite na elaboração des
se Orçamento. Recuso-me sistematicamente a parti
cipar dessa Comissão de Orçamento porque sei que 
se trata daquilo que vimos na CPI do Orçamento -
não digo que continua sendo. lilo entanto, ainda es
tamos sendo maltratados pela CPI do Orçamento e 
pelo próprio Ministério, mediante o tal contingencío
namento da verba Não sou advogado de porta de 
Ministério !)ara soltar verba. Ninguém jamais _terá 
oportunidade de falar isso do representante do 
Mar;mhão. Faço questão de apresentar a minha su
gestão e de, daqui desta tribtxla, defender o meu 
Estado. 

O SR. JEFFERSON PERES - Continuamos a 
divergir democraticamente, Senador Epitacio Cafe
teira. A meu ver, esse sistema é perverso na medida 
em que obriga o Parlamentar a apresentar emendas, 
ainda que não o queira fazer. Fui obrigado a apre
sentar vinte emendas individuais. Por que, Sr. Presi
dente? Porque como todos os Parlamentares do Es
tado do Amazonas apresentam emendas, se eu não 
o fizesse, a estatística divulgada na imprensa de 
Manaus seria suficiente para que eu fosse crucifica
do corno inimigo do meu Estado. Sr. Presidente. Eu 
seria considerado desidioso pelo fa1D de não me ter 
valido de uma faculdade que me permite o acordo 
de lideranças: apresentar as vinte emendas. Sim
plesmente essas emendas deveriam ser proibidas. 
Nenhum Deputado ou Senador- desculpe-me Sena
dor Epitacio Cafeteira - deveria apresentar emendas 
individuais; apenas as emendas coletivas. Orçamento 
é coisa séria, é plano de Governo; deve estabelecer 
prioridades à luZ dos interesses maiores do Pais, e 
não de interesses - repilo - paroquiais e pers()nalistas. 

O sistema atual não contribui para que a ima
gem do Congresso melhore perante a sociedade. 
Episódios explícitos de fisiologisrnos, como esse que 
cttei, episódio de chantagem com o Governo federal 

. por pleitos não atendidos. Nunca fiz plei1D algum ao 
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Governo federal. Sou do PSOB e não devo nada a 
Ministro algum. Não quero nada, nem mesmo Minis
tro em meu palanque - o que é outra diSC11SSão pa
roquial ridícula. 

Querem me fazer Prefeito de Manaus, Sr. Pre
sidente. Estou decidindo se aceito ou não, apesar de 
estar em primeiro lugar nas pesquisas. Se eu for 
candidato a Prefeito, não quero Ministro em meu pa
lanque! Não me ajuda ê'm nada. Não preciso de mi
nistro para ter volo! Devo ter luz própria e obter vo10 
pela minha atuação, pelo que sou e pelo que nieu 
Estado sabe que sou. Não poslularei vo10 amparado 
nas muletas de Ministro algum. 

O Sr. EPitaCio cafeteira - Permite-me V. E#
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - OUQO V. E#-
comprazer. 

4 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
solicita ao 'Senador Epitacio Cafeteira que seja bre
ve, pois o orador jã está com seu tempo esgotado. 

O Sr. Epitacio cafeteira - Vou encerrar, nobre 
·Senador Jefferson Péres, dizendo que essa prática 
é muito interessante em Estados onde as Bancadas 
podem sentar-se para reunir e programar. Infeliz
mente em meu Estado a política é outra. As emen
das por mim apresentadas não teriam o apoio do ou
tro grupo que conosco mantém divergências, mas 
divergências que não são ideológicas. T anlo .não 
são ideológicas que eu e o Presidente Nabor Júnior 
éramos do MDB da resistência, do MOS que não po
dia falar, daquele cujos merroros corriam o risco de 
ser cassados, exilados, de perder o mandato. Mas 
quem estava exatainente na..Presidência do outro 
Partido é hoje o maior Líder do PMOB, Senador 
José Samey, Presidente efetivo do Senado. Esta
mos,' então, em campos opostos. Não diante de 
ideologias opostas, mas de politicas opostas e tàl
vez até apenas de uma luta contra o caciquismo. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado. 
· Encerrando, Sr. Presidente, o tudo que acabo de fa

zer infelizmente é o relra!O da maioria da classe polí
tica deste Pais. 

Nasci Dom Quixote e vou morrer Dom 
Qt.ixote. Vou, até o fim da vida, permanecer 
buscando a L:topia de que política deve ser 
um espaço em que as pessoas se elegem 
para defender única e exclusivamente o in
teresse público. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a 
palavra ao nobre Sena:!or Sebastião Rocha.(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, quando, há cerca de vinte anos, firmou-se 
a consciência de.(lue o solo do cerrado, 1rabalhado 
em uma agricultura moderna poderia ser lnia. fértil 
fonte de riqueza para o Pais, passou-se a ver com 
novos olhos o destino das vastas extensões que se 
desdobram em nosso Centro-Oeste e do Centro-
Oeste para o Norte. . 

O sucesso da implantação da soja no Cerilro
Oeste, o rápido desbravamen!O daS regiões mais ao 
norte, na área de influência do Araguaia ~do Tocan
tins, por força da<pujança da alividade pecuária e do 
interesse nas riquezas minerais, alertaram o Pais 
para a importância de ações deliberadas e coorde
nadas, por parte do Poder Público, para incentivar 
esse desenvoMmento, para canafrzar essas ener
gias criativas. 

Passou-se a perceber que a promoção articula
da de diversos proje!Os setoriais, apoiando-se mu
tuamente, teria um efei10 sinérgico, amplificador, aci

. ma da mera soma de iniciativas isoladas. Assim, a 
mineração, os. meios e vias de transportes, a Pecuá
ria, o cultivo de grãos, a energia elétrica e oulros, 
desenvolvendo-se simultânea e harmonicamente, 
estimulariam uns aos outros, viabilizar-se-iam indivi
dual e conjuntamente. 

De todas as atividades merecedoras de esti
mulo em um programa de desenvolvimento, a ati
vidade-chave é, sem dúvida, o transporte. A rique
za produzida no coraçãó do continente sul-ameri
cano precisa de caminhos para ser escoada e che
gar aos centros de consumo. Precisa principal
mente de vias de transporte para alcançar os por
tos maritimos de exportação, já que se. trata de 
produlos altamente demandados pelos mercados 
intemacionai~. 

Desde cedo portan1D planos, cogitações e es
tudos que se fizeram a respeilo do desenvolvimeniO 
dessas grandes extenSões de território brasileiro ti
veram sempre uma preocupação central: implantar 
uma espinha dorsal de transporte no coração da re
gião, que se eStendesse de norte a sul, pennilindo 
que a produção trazida a essa via principal pudesse 
atingir por!Os do Pará ou Maranhão, num extremo, e, 
no outro, no sul da região, ulilizando a malha viária 
já existente na Região Sudeste, pudesse escoar-se 
~los seus' vários portos de exportação. 

O chamado Projeto de Desenvolvimento Inte
grado da Bacia do Araguaia-Tocantins, Prodiat, foi 
um estudo que se desenvolveu no início dos anos 
80, sob a orientação de ação desenvolvimentista in-
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tegrada. a ser dirigida pelo Poder Público. O Prodiat, 
projeto federal com a participação dos Estados da 
região, conduzido por excelente e bem-estruturada 
equipe técnica, procedeu a um extenso levantamen
to da vasta região sob a influência e atravessada pe
los dois gigantes, o Araguaia e o Tocantins. 

O Prodiat examinou tudo: potencial de minera
ção, potencial de pecuária, cjl cUiivo de grãos, de 
desenvolvimen10 rural e urbano, de energia, de turis
mo, de rede de transporte e de industrialização. 

O Prodiat centrou seu projelo de desenvoM
rnenlo em iomo da idéia de navegação fluvial pelo 
Araguaia e T ocanlins. Essa navegação é possível e 
nabJral em muitos trechos e viabilizável em toda a 
extensão desses rios por meio de desenvoMmerr1D 
de uma hidrovia Isto é, por meio dJl obras localiza
das que permitam a navegação comercial contínua 
rio abaixo e rio acima. Como se sabe, o transporte 
hidroviário custa, em principio, bem menos do que o 
ferroviário, e este bem menos do que o rodoviário. 

O grande impasse da produção no interior pro
fundo do Brasil eslá na quase inviabilidade económi
ca de transportar produlos para fora e para dentro 
da região, usando rodovias e caminhões. O custo do 
frete rodoviário torna anlieconõmicas as opções co
merciais, dificultando o desenvolvimen10 da região. 

Os estudos do Prodiat concluíram pela viabãl
dade de um conjooto de sú:lprojetos econõrnicos, de 
grande significado e dimensão, a serem implantados 
por meio de um esforço de dez anos a ser conduzi
do pelo Poder Público. A proposta do programa se 
inspirava em precedentes bem-sucedidos em outros 
países, como foi o desenvolvimento integrado dos 
vales do São Lourenço, do Reno, do Ródano, do 
Danúbio, do Volga O principal exemplo, evocado à 
época, era o desenvoMmento da região do rio T en
nessee, pelos Estados Unidos, nos anos trinta. Lã, 
urna série de barragens viabirlzou a navegação, a ir
rigação, a energia elétricà Outras ações de promo
ção da região do Tennessee conseguiram, no con
junlo dessas providências, levar um formidável pro
gresso à grande área abarcada pelo projelo. 

No enlanlo, o próprio falo de o Prodiat consti
tuir-se um megaprojeto governamental colocou uma 
série de dificuldades à sua implementação. A nave
gação fluvial contínua, na total extensão do Ara
guaia-Tocantins, para viabilizar-se, exige obras irn
porlantes, principalmente a barragem de Santa Isa
bel e a grande eclusa de Tucuruí, para superar as 
corredeiras ao norte de Xambioâ e o desnível da 
barragem que forma o grande lago de Tucuruí. O 
Prodiat assegurava retomo vantajoso aos investi-

H > ·-

merrlos governamentais e privados previstos, inves
timentos esses que totafiZéiVam recursos bem infe
rionas ao aperte que.o Tesouro Nacional transfere 
atualmente aa sistema financeiro privado. 

O Sr. Epitacio cafeteira • Permita-me V. Ex'-
um aparte? . 

O SR. JOÃO ROCHA- Com prazer, Oli;1Q V. E#. 
O Sr. Epitacio cafeteira - É impression~ 

como esta Casa, que tem uma maioria absoluta de 
representantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
se limita a aprovar as co(sas que desenvolvem o 
Sul, mas não desenvolvem as outras Regiões. Não 
digo isso porque represento o Maranhão, mas por'· 
que é preciso atentarmos para o desenvolvimento 
de uma região inteira Daqui a alguns ãiaS, farei um 
pronunciamento, onde mostrarei um país da dimen
são corrtlnental como o Brasil que só tem como por
ta de entrada São Paulo. Quem vem ao Brasil tem 
que descer em São Paulo para depois ir ao Tocan
tins, ao Maranhão ou ao Pará Na hora de deixar o 
País rumo ao Hemisfério Norte, tem-se que vgltar a 
São Paulo. V. Ex'- jâ imaginou se só se pudesse en
trar nos Estados Unidos por Nova Iorque, Miami ou 
Los Angeles? Lã existe uma porção de aeroportos 
que facilitam o acesso de entrada e saída da Améri
ca do Norte. Aqui não. Os Estados do Norte e do 
Nordeste estão condenados a não receber o turista 
o turismo no Brasil deve ser piada, porque se limita 
a uma empresa subordinada a um Ministério, que 
nos deixa a sensação clara, quando viajamos para o 
exterior, de que o Brasil não existe. A CNN tem um 
horârio com noticias só de Buenos Aires. Lã no He
misfériO Noriê eles pensam que Buenos Aires é urna 
espécie de sede da América do Sul. O Brasil não 
existe para quem vê televisão. V. Ex'- coloca mui1D 
bem esse pon1D quando fala do potencjal do cerra
do. Nobre Senador, o melhor Porto do Brasil é o de 
ltaq.iJi, no Maranhão, o qual é dragado pela própria 
maré. No Maranhão, a maré sobe sete metros. 
Quando sobe, represa o rio; quando desce, leva a 
âgua do rio, que foi represada, e percorre, com gran
de .correnteza, passando pelo Porto de ltaqui, lim
panc;lo-o. Quando o Senador José Samey foi Presi
dente da República, S. Ex'-, timidamente- creio eu-, 
porQue diziam que S. Ex'- não havia sido eleito e que 
foi o destino que o colocou na Presidência do Brasil 
- gqvemou o País sem olhar para as Regiões Norte, 
Ceritro-Oeste e Nordeste..Só mtilo tarde S. Ex'- ini
ciou a construção da Ferrovia Norte-Sul. Não tenho 
dúvidas de que a Norte-Sul serâ o suporte. o esteio 
do Protliat, jã que vai levar a um porto que pode ser 
utilizado não só pelas suas qualidades, mas até por 
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estar mais per1o da Europa, dos Estados Unidos, en
fim, por estar mais perto do mundo. Mas fazem 
questão de levar para T Lbarão, para Santos, para 
Paranaguá, onde há excesso de produtos para ex
portação. Nobre Senador, precisamos nos unir para 
cuidar do desenvolvimento dessa região, onde deve
remos fazer tm somatório de tudo isso que V. ~ 
eslá falando, para que JlQllSSlliOS projetar uma ferro
via que realmente leve a um porto como o de ltaqui, 
que certamente cc.rtribuirá para o desenvolvimento 
de toda essa região. Não temos sequer- como disse 
inicialmente - oportunidade de ver o turista entrar por 
nossa região. Não temos, em .Recife, nem no Mara
nhão, nem em Fortaleza, nem em Belém, nenhum 
coolaiD com o mundo exterior. É preciso que exija
mos do Presidente da República tm maior interesse 
por essa região, que faça por ela, Por exemplo, um 

· sinal de agrado como o que fez para Rio de Janeiro 
quando lá esteve. É preciso que Sua Excelência vá -
eu recomendaria àqueles que o levarem para não 
lhe prepararem aquela buchada de bode, porque se
não o Presidente não voltarã mais -, temos que re
~o e mostrar-lhe que também estamos em con
dições de mostrar um Brasn moderno. A capital do 
Estado do nobre Senador Jefferson Péres - que tal
vez vã dirigir como Prefeito, e talvez um Prefei1o per
feilo - seria tm ponto de entrada maravilhoso. Mais 
do que a Zona Franca de Manaus, pela Amazônia, 
pela floresta, eu não tenho dúvida de quê Manaus, 
na reafldade, seria um grande atrativo llrístico do 
mondo inteiro. Mas não existe linha regular! S6 nos 
fretamentos. Mas congratulo-me com V. ~. nobre 
Senador João Rocha, pelo carinho QtJe' s~re tem 
demonstrado, em todas as oportunidades, por essa 
região [la qual as raizes de V. Ex" estão enterradas, 
por~ região que, não tenho dúvida, eslá também 
com as raízes enterradas no coração de V. Ex". Pa
rabéns a V. Ex". 

O SR. JOÃO ROCHA - Nobre Senador, mli
to obrigado pelo aparte de V. ~. que vem valorizar 
o nosso pronunciamento. V. Ex" colocou bem claro 
que realmente, a partir deste momento, precisamos 
nos unir, buscar soluções práticas e objetivas, prio
ridades para as Regiões Norte e Nordeste do nosso 
País. 

Como acabamos de colocar, o aparte de recur
sos para o sistema financeiro internacional, que vem 
sendo feito praticamente há três décadas, s6 esse 
aparte que foi feilo agora para dois sistemas finan
ceiros - Banco Nacional e Banco Econômico - dá 
exatamente quatro ferro·Jias Norte-Sul e mais a hi
drovia, numa extensão de 2 mn quilômetros, chegan-

do até o porto de Belém. Então, veja V. ~que não 
estamos priOrizando o País. Estamos priorizando re
giões. Mas ontem coloquei aqui, ntm aparte, que 
somos unidades federadas e não s6 um país inde
pendente - Manaus não quer ~ um país inde
pendente, assim como o Tocantins e o Maranhão 
também não querem. Então, a partir do momento 
que somos unidades federadas, temos que cuidar 
dos equilíbrios e dos desenvolvimentos regionais. 
Se as Regiões Norte e Nordeste do País repre
sentam mais de 60% da ãrea territorial do BraSil, por 
que não queremos que ela se exparlda? Por que 
não queremos essa marcha para o oéste? Está ha
vendo um erro. 

Então, continuando, Sr. Presidente, nobre Se
nador Epitacio Cafe!eira, o Brasil, justamente nessa 
época, época em que começamos a estudar e a via
bilizar as potencialidades através do Prodist, tomava 
consciência também de uma crise econômica que 
estava chegando. A idéia dos megaprojetos gover
namentais, que havia empolgado o País nos anos 

· 70, era agora pouco apoiada Por ouê? Porque, ao 
invés de buscarmos soluções objetivas e ·claras, 
buscamos megaprojetos para megausinas.~ Tudo 
no País tinha que ser grande, e o povo exigia solu
ções modestas e que realmente trouxessem bene
fícios imediatos. Então foi o grande erro do País. 
Tudo que fizemos, esse mU'Ido de obras inacaba
das, tudo, não foi pensa1do no desenvolvimento 
do País, foi pensando em como -gerar co~ 
maior. Penso que a definição mais plausível seria 
essa 

Os estudos do Prodiat deixaram tm grande acer
v:J de conhecimenfo, de idéias e de esperança para a 
regi à:> e para o País, mas, por falta de vontade política, 
não houve condições de exea ~ar o projeto. 

Na segunda metade da década de 80, no Go
verno Samey, a idéia de se prover a região de uma 
espinha dorsal de transporte no sentido norte-sul en
controu um novo enfoque, uma nova definição. O 
Governo Samey formulou projeto da Ferrovia Norte
Sul que, embora estimada em cerca de dois bilhões 
de dólares, podia ser executado por treéhos, gra
dualmente, e se articulava com o projeto já concluí
do da Vale do Rio Doce, Carajás, e sua ferrovia que 
leva até São Luís. Como no caso da opção de nave
gação pelo Araguaia-Tocantins, os Estados mais di
retamente beneficiados seriam Pará, Maranhão, 
Mato Grosso, T ocanlins e Goiás. 

Também a Ferrovia Norte-Sul deparo~Hõe com 
oposição de interesses econômicos e com falta de 
vontade política para su..-.. execução. É possível que 
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se· tenha cometido o erro, na ocasião, de enfatizar 
excessivamente o papel da Ferrovia No~ul como 
obra de redenção de uma região do País, ao invés 
de apresentá-la como uma grande via de transporte 
a serviço de todo o Brasil. No seu extremo sul, cogi
tava-se, para a fenovia, de vários pontos opcionais 
de articul~o com a rede de transportes nacional:. 
em Anápolis, em Brasma, em Pirapora 

Chegou a ser executaqç, um relevante trecho 
da Ferrovia Norte-Sul, o que vai de Açailãndia a Im
peratriz, arribas no Maranhão. O Ministério dos 
Transportes do Governo Fernando Henrique incluiu 
em suas metas a complementação de mais Ll11 tre
cho, o que vai de Imperatriz a Estreito, estendo-sé, 
pois, para o sul, ao longo do Tocantins. Esse trecho 
adicional abre perspectivas muilo importantes, que 
abordarei adiante. 

4 

Nos últimos dois anos, após um periodo de pa
ralisia no que diz respeito à formulação de uma espi
nha dorsal de transporte Centro-Oeste/Norte, houve 
uma evolução positiva que deve favorecer mooa 
acentuadamente o desenvolvimento de uma região. 
Trata-se de uma idéia mlito pragmática: o uso misto 
de navegação fluvial, rodovia e fenovia, que vem 
sendo defendido e implementado sob a estímuló da 
Companhia Vale do Rio Doce. O Ministério dos 
Transportes testou essa solução no ano passado, 
por meio de um comboio fluvial experimental, com 
pleno sucesso. A solução ubliza os trechos natural
mente navegãveis e as obras de transporte jã pron
tas. Estados e prefeituras da região vêm apoiando,, 
com meios modestos, mas decisivos, eSsa iniciativa 
do Governo Federal e da Vale do Rio Doce. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Senador João Ro
cha, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOÃO ROCHA - Com o maior prazer, 
nobre Senador Leomar Qlintanilha 

O Sr. Leomar Quintanilha -Senador João Ro
cha, quero associar-me ao raciocínio que V. Ex"- tão 
oportunamente traz a esta Casa, enfatizando os ní
veis da extraordinária desigualdade social que expe
rimentamos neste País. É muito fãcil verifrcar que a 
estrutura de aparte ao desenvolvimento das Regiões 
Sul e Sudeste, expressada nas suas malhas rodo
viãria, ferroviãria e hidroviãria, na sua estrutura ener
gética e nos diversos segmentos que foram ali insta
lados, não se formou num passe de mágica, mas à 
custa de vultosos recursos nessas régiões. O pro
gresso e os níveis de desenvolvimento que essas 
regiões alcançaram foram em razão desses vultosos 
recursos ali aplicados, na sua grande maioria subsi
diados. E é incompreensível a resistênCia por parte 
das lideranças dessas regiões. A implantação da in-

fra-estrutura nas Regiões Norte, Nordeste, pobres, 
desamparadas, onde o cidadão brasileiro, que por 
força constitucional, ou pela sensibirldade humana, 
deveria ter o mesmo tratamento, não o tem. Por 
essa razão a implantação, como V. Ex"- bem enfati
za, do sistema hidroviãrio, nessa região de enorme 
extensão, e o sistema fenoviãrio só viriam minimizar 
os efeitos nefastos dessas desigualdades sociais e 
econõmicas. Portanto, como aqui se manifestou o 
Senador Epitacio Cafeteira, tenha certeza, nobre Se
nador João Rocha, estaremos solidãrios e juntos 
nessa luta, para que o Brasil seja um Brasil de to
dos, para que o desenvolvimento nele aconteça de 
forma igual. 

O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço o aparte de 
V. Ex'!, que também pela experiência, pelo cresci
mento da Região, que muito valoriza o nosso Estado 
como Senador, tenho certeza de que unidos, Tocan
tins, unidos os Estados -das Regiões Norte e Nordes
te, possamos fazer com que o Brasil nos ouça e sin
ta que realmente a preocupação nossa é de integra
ção, de desenvolvimento integrado do País, e não 
de desenvolvimento isolado. 

No ano de 1995, o esquema passou a operar 
comercialmente. Entre outubro e maio, o Araguaia é 
navegável, desde Barra do Garças. O rio das Mor
tes, seu afluente pela margem esquerda, que pene
tra no sul de Mato Gros$o, é nevagãvel desde Nova 
Xavantina Para se ter uma idéia de quão meridional 
é esse alcance de navegabilidade fluvial do Ara
guaia, basta dizer que Barra do Garças estã so~re a 
linha imaginária Leste-Oeste que liga Brasma a 
Cuiabá. Para o norte, o Araguaía é navegãvel até 
Xambioá, que fica a montante das corredeiras de 
Santa Isabel. Em ocasiões mais favoráveis, o Ara
guaia é navegável até Imperatriz, no Maranhão. 

As cargas transportadas por via fluvial estão 
sendo transferidas em Xambioâ para caminhões, 
que fazem por rodovia o trecho até Imperatriz. No 
caso de grãos, soja, por exemplo, a transferência é 
altamente mecanizada, por meio de sugadores. De 
Imperatriz, as cargas seguem por trem até o porto 
de Ponta da Madeira, em São Luís, operado pela 
Vale do Rio Doce. No trecho lmperatriz-Açailãndia, o 
trem percorre a Ferrovia-Norte-Sul; daí em diante, a 
Ferrovia Carajás. 

Esse transporte intermodal, combinando rio, ro
dovia e ferrovia, estã-se revelando muilo atraente 
economicamenté. o -tráfego de cargas- está cre
scendo e vãrias empresas transportadoras estão-se 
habilitando a dele- participar. De parte dos produto
res da extensa região incluída no raio de influência 
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dessa alternativa, há claro interesse. A tonelada de 
soja. posta Rotterdam, pela opção "intermodal-são 
Luís", custa dezesseis dólares a menos que pela op
ção "rodovia-Paranaguá". É uma vantagem de um 
dólar em cada saca de soja! 

Os inveslimen10s, em sinalização, pequenas 
regularizações fluviais e ãJSpositivos de ernbalque e 
transbordo, foram de pouca monta As transportado
ras privadas interessadà's já estão encomendando a 
construção de mais rebocadores e chatas, ·a ser fi. 
nanciada pelo Fundo de Marinha Mercante, do Mi
nistério dos Transportes. 

Esse suêesso inicial pode ser muliplicado mli
tas vezes por meio de investimentos de algumas de
zenas de mRhões de dólares, portanto, não caracte
rizando megaprojeto. Com eles, fonnar-se-ia uma hi
drovia com melhores condições de~ operação. Estu
do do BNDES aponta para os seguintes valores, em 
dólares • vejam como são inexpressivos: melhoria 
da navegabilidade do rio T ocanlins no trecho entre 
Marabá e Imperatriz, 1 ,4 milhão; melhoria da nave
gabilidade do T ocanlins. entre Imperatriz e Mirace
ma, no centro do Estado do Tocantins, 11,5 milhões; 
melhorias no rio Araguaia entre Aruanã, em Goiás, e 
Xambioá, no Tocantins, em extensão continua nave
gável de 1.200 qlilõmetros, 46,6 milhões; constru
ção de três portos fluviais no T ocanlins, em T ocanli
nópolis, Miracema e Imperatriz, 1 ,1 milhão; constru
ção de cinco portos fiUIIÍais no Araguaia, em Aruanã. 
São Félix, Gazeara, Conceição e Xambioá, 1,6 mi
lhão. O total desses investimentos, US62,2 milhões, 
é muito pouco para a enorme repercussão que será 
alcançada em termos de produção, fluxo de riquezas 
e intercâmbios comerciais na região. 

O caminho sólido parece ser este: a golpes de 
criatividade e investimentos modestíssimos, iniciar 
um fluxo, dar o exemplo. Num segundo momento, 
fazer investimentos maiores, ainda modestos, para 
intensificar o tráfego e a produção regional. Com 
essa intensificação, juslificar-se-ão investimentos 
mais pesados, nos grandes eixos de transporte Nor
te-Sul, hidroviário e ferroviário, que permitirão, en
fim, que se realize a enorme vontade de explodir em 
riquezas que pulsa no coração da região, esse futu
ro celeiro nacional. 

As alternativas de transporte para a região, à 
rRedida em que se comprovam certas possibiHda
des, vão enriquecendo-se com novas opções. Con
cluído o novo trecho da Ferrovia Norte-Sul, de lmpe- · 
ratriz a Estreito, reduzir-se-á a parte rodoviária do 
transporte intermodal, a partir de Xambioá, com o 
correspondente barateamento do frete total até o 

porto. Além disso, abre-se a possibilidade de nave
gação fluvial no médio Tocantins, a partir de Mirace
ma, com transbordo de cargas em Estreito, no Mara
nhão, seguindo ppr ferrovia O próprio sucesso do 
transporte por hidrovia irá estimular a continuação 
da Ferrovia Norte-Sul Por exemplo, pode-se con
cluir a ponte no Estreito e estendê-la até Xambioá, 
no Tocantins. 

Outras possibilidades ainda se apresentam. O 
BNDES tem o estudo de um canal lateral para ultra
passar as corredeiras de Santa Isabel, a uma fração 
do custo de uma hidrelétrica com eclusas, como era 
contemplado pelo Prodiat Esse canal, somado à 
construção da eclusa em T ucuruí, tomaria possível a 
navegação até Belém. 

É com satisfação que constato que o meu Es
tado do Tocantins está no núcleo desse· processo, 
dessa vontade de crescer. dessa competência de 
progredir e de avançar. É vasto o potencial agrope
cuârio do Tocantins, são imensas suas possibilida
des em termos de aproveitamento de várzeas irrigá
veis, de mineração, de energia hidroelétriclt de na
vegação Iluvial. 

Um exemplo notável do potencial ele ricjueza do 
Tocar""""'ntim·n..,IS, que poderá florescer, uma vez disponíveis 
altemalivas de escoamen10 de produção, é o grande 
projeto de irrigaçã:l denominado Projeto Javaés. 

O rio Javaés, também chamado de Braco Me
nor do rio Araguaia, forma a ilhá do Bananál pelo 
seu lado leste. Na margem direita do Javaés, em ex
tensão de 300 quilômetros, correlipondente à ilha do 
Bananal, existem várzeas úmidas, irrigáveis, em larc 
gura que varia de 1 O a 50 quilõmetros, totalizando 
uma área de 7.500 quilômetros quadrados, área 
maior que a do Distrito Federal. 

Pois essa gigantesca várzea foi objeto de re
cente estudo, que demonstrou suas enormes possi
bilidades de produção agrícola. Resultou desse es
tudo o Projeto Javaés. Nele. eslão defiridas as 
áreas mais propícias para investimento em inrigação. 
na configuração chamada de poltlers. grandes ex
tensões irrigáveis delimitadas por diques. Os pol
ders são abastecidos de água por seis reservatórios 
formados a partir da regularização de afluentes da 
margem direita do Javaés. Cada.. reservatório e seu 
conjunto de polders constitui um subprojeto inde
pendente, de modo que o grande Projeto Javaés 
pode ser implantado por etapas. 

A escala do projeto é realmente imensa: no to
tal, seriam inrigados 330.00 hectares de polders, ca
pazes de produzir 3, 7 milhões de toneladas por ano 
de grãos, principalmente arroz. mas também milho e 
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soja, num valor anual aproximado de US$200 milhõ
es. 

Os estudos de pré-viabilidade demonstraram 
ser esse um projeto economicamente muito atraen
te. Os investimentos na produção seriam da iniciati
va privada, mas o Poder Público tera que :fazer os 
investimentos iniciais de infra-es1rutura, principal
mente os associados à viabilização do escoamen1D 
da produção. Ora, aí está a rtl"drovia do Araguaia e o 
transporte intermodal do Corredor Norte-Sul de Ex
portação corno grande solução para esse escoa
mento. Trata-se de caso típico do que pode ocorrer 
de mais positivo na região: os projetes de produção, 
viabilizando as grandes vias de transporte e, ao 
mesmo tempo, sendo por elas viabifiZados. 

O Brasil terá, mais cedo ou mais tarde, seu 
corredor de transporte, sua espinhà dO!Sal de trans
porte, articplando o conjunto Centr<Kleste e Norte 
com o resto do País. A riqueza dessa região irá flo
rescendo, justificando e estimulando as soluções 
mais ambiciosas. Acredito que, ao final de um pro
cesso natural de próspero desenvolvimento .• teremos 
tanto a hidrovia, na sua total extensão, corno a ferro
via, também na sua extensão maior. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, em meu 
Estado, em minha Região, sabemos que é preciso 
agir prudentemente, mas não se pode deixar de 
pensar grande. É fórmula boa também para o resto 
deste nosso Brasil. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Leornar Quintanilha. · 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'& e Srs. Senadores, por 
mais que manifestemos a nossa satisfação com al
guns aspectos positivos do plano de estabi6zação 
da economia implantado pelo Governo Fernando 
Henrique, que tem buscado a todo eus1o a valoriza
ção da nossa moeda e a eliminação de um mal 
maior, que vinha infelicitando o povo brasileiro e de
vastando a economia nacional, que era a inflação, a 
estratégia de manutenção da política de juros eleva
dos tem trazido conseqüências nefastas ao setor 
produtivo brasileiro, e também lhe cobrado um custo 
extremamente elevado. 

A própria ·União tem observado a elevação 
exorbitante de sua dívida, de seus compromissos 
com a manutenção dessa política de juros altos. 
Chego a me questionar se realmente essa política 
precisa ser mantida nesse perfil tão alongado e se 
precisamos sacrificar o setor produtivo .brasileiro a 

esse ponto, quer a indústria, que não sqlOI'Ia os en
cargos que está pagando, quer a prestação de servi
ços, o setor agrícola, o setor de produção, que não 
suportam as seqüelas que estamos observando nos 
diversos segmentos: as erq:~resas falindo, teéhando 
e o desemprego aumentando. Devemos nos ques
tionar se esse cUSfD vale a pena ser pago para al
·cançannos, em um espaço mais cur10 de tempo, a 
tão requerida e demandada esl:;lbllidade da nossa 
economia 

Represento um Estado pobre, novo, potencial
mente rico, mas de riqueza latente. Mas, para que 
essa riqueza ppssa produzir efeitos que tragam à 
população condições melhores de vida e que contri
buam para o fortalecimento da economia e da rique
za nacional, é preciso que investimentos ali sejam 
f!lifos. O Tocantins, com apen"!5 sete anos, é um Es
tado provinciano do interior do País, carente da as
sistência e da infra-estrutura básica, de hidrovias, ro
dovias e ferrovias, o que lema os nossos CUSfDs 
muito mais elevados e aumenta sobremodo as difi
culdades que ternos de organizar a nossa economia 

O Tocantins tem corno vocação natural da sua 
economia o sé!or primário, basicamente a agricultu
ra e a pecuária - lá não ternos como falar em quirnt
ca fina, infonmâtica, tecnologia de ponta, indústria 
pesada -, e a alternativa que resta ao seu povo é 
justamente estimular os pequenos produtores e as 
pequenas empresas, para que ofereçam condições 
necessárias à industrialização dessa matéria-prima 
que Possamos ali produzir. 

O Sr. Epitacio cafeteira - Penmite-me V. Exi! 
·um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Com prazer, 
oUço V. Exi!, nobre Senador Epitacio Gafejeira 

O Sr. Epilacio Cafeteira - Nobre Senador Leo
mar Quintanilha. é uma alegria ouvir V. Exi! falar so
bre o benjamin dos Estados, o Tocantins, que não 
só é rico potencialmente mas tarrbém pelos repre
sentantes que tem. Hoje, temos a presença de V. 
~na tribuna e, na Presidência da sessão, outro 10-
cantinense, o nobre Senador. João Rocha. Também 
ouvimos dois oradores do Tocantins defenderem a 
sua região. Isso é que é importante. Há alguns par
lamentares que não representam seus Estados, mas 
outros interesses, corno, por exemplo, a tecnologia 
de ponta, _pois estão muito envolvidos nos seus ne
gócios. Mas a preocupação de V. Ex" é com o de
sÉmvolvimento do Tocantins, que hoje é governado 
por Siqueira Campos, o "pai da criança•, pois foi de 
sua luta que nasceu esse estado. TIVe a oportunida
de, acompanhando V. Exi! e os Senadores João Ro-
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cha e Carlos Patrocínio, de lutar pelos interesses do 
Tocantins. Estarei ·sempre pron10, assim como um 
reserva da Bancada do T ocanlins, para lutar pela 
defesa do Centro-Oeste e particàannente desse És
lado, que é o mais novo e que talvez seja o que 
mais rapidamente irã se desenvolver. Para cami
nhar, ele precisa que todos nós nos 1J131110s e ofere
çamos a nossa mão para, jun1o com V. !:#-,darmos 
ao povo do T ocanlins !!'da Região Centro-Oeste a 
certeza de que não estão sós nessa luta. Devemos 
dar ao povo do T ocanlins a certeza de que acredila
mos naquele Estado, pelos representantes que pos
sui, quer no Executivo, quer no Legislativo, principal
mente nesta Casa do Congresso. Parabéns a V. 
E#! Espero que continue como o grande defensor 
do seu Estado. .. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA -Nobre Sena
dor Epitaclo Cafeteira, não é por acaso que V. !:#
tem assento nesta Casa e coleciona, com muito or
gulho para si, seus familiares e seus amigos, um 
seiiHlúmero.de diplomas de represe~o popular. 
É porque V. Exª' efetivamente sabe, com muita com
petência, defender e expressar o sentimento de seu 
povo, a brava gente maranhense. 

Com muita alegria e salislação, a convivência 
nesta Casa nos permitiu observar que temos em V. 
E#- um companheiro na defesa dos interesses do 
Estado do Tocantins, um Estado-irmão do Mara
nhão. 

Nós, da Bancada tocanlinense, e o Governador 
do Tocantins, Siqueira Campos, sabemos que o 
nosso Estado é privilegiado, pois tem não só três · 
Senadores, mas quatro. Temeis a convicÇão de que 
V. Exª' defende os interesses do Tocantins com a 
mesma firmeza que defende os da sua própria terra, 
o Estado do Maranhão. SensibDizamo.nos com isso 
e nos unimos ao seu sentimento e à determinação 
de fazer - como apregoou aqui o Senador J<ião Ro
cha - com que o desenvolvimento deste País seja de 
forma federada, igualitária para todos os Estados. 
Não há um Estado melhor do que outro. Há Estados 
mais atrasados no seu estágio de desenvolvimen!o 
do que outros, porque houve para esses uma aloca
ção privilegiada de recursos. 

O Tocantins nasceu agora. Nasceu de uma 
luta do seu povo pelo inconformismo com a desaten
ção, com o abandono a que foi legado pelas oligar
quias goianas que comandavam aquela região; uma 
região rica e importante, ligada ao Estado do Mara
nhão, mas que foi legada à postergação. Por essa 
razão, lutamos pela emancipação. Uma luta extraor
dinária, uma epopéia de vida Uma histórica batalha 

capitaneada pelo grande Deputado Siqueira cam
pos, que con10u com o maciço apoio desta Casa, da 
Câmara dos Deputados, enfim, do Congresso Nacio
nal. Aprovou-se ppr duas vezes consecutivas a cria
ção do Estado do T ocanlins, vetada pelo Presidente 
da época, mas, depois, novamente aprovàda pela 
Assembléia Nacional Constituinte, na sua oonáiÇão 
soberana 

Hoje, quem tem acompanhado a História deste 
País pode verificar o quão importante foi ter dividido 
aquela região. Hoje, a face sócio-econômica daque
las maravilhosas paragens, banhadas pelos rios 
Araguaía e Tocantins, já mostram um tom diferente, 
já demonstram que foi importante ter conquistado a 
sua autonomia política. 

Volto, nobre Senador Epitacio Cafeteira, ao 
tema do meu pronunciamento, que é o inconfor
mismo com a manutenção, nos patamares em que 
se encontram, dos juros neste País. Volto a falar 
que o Tocantins não tem outra alternativa econõ
mica senão estimular a produção agrícola e pe
cuária, alividades para as quais a natureza õ privi
legiou. Não temos calor excessivo, não temos frio 
excessivo, não temos geadas, furacôl!"', e as esta
ções são definidas: chove seis meses e não chove 
os outros seis meses. A luminosidade do Tocan
tins, pela sua proximidade· com o Equador, é uma 
das maiores do planeta, o que propicia uma condi
ção extraordinária à fotossíntese, fator fundamen
tal ao crescimento e à evolução da planta. E a 
agriclltura é uma alividade nobne e importante. 

Embora não tenha havido esse enfoque, nos 
últimos governos, os agricultores estão sendo tra
tados a fio de espada, num País onde a inflação 
acabou estimulando a especuação. Tinha valor 
quem especulava; quem produzia, não. lioje, os 
agrictitores estão aí marginalizados e endividados 
com um problema sério. A securilização não veio 
resolver o problema da agrictitura, apenas o ate
nuou utn pouquinho. Nunca se viu uma repercus
são, um sentimento muito grande, por parte do Po
der Executivo, de procurar solucionar o problema 
da agricultura, a exemplo do que estamos vendo 
agora com o sistema financeiro. Nas diversas 
nuances econômicas da História deste País, por 
todos os planos econômicos, entendo que o siste
ma financeiro passou ao largo sem sofrer as se
qüelas nefastas das tentativãs de estabilização da 
moeda por que passou o País. Somente agora o 
sisterria estremeceu nas suas bases e imediata. 
mente já se encontrou uma solução para e•e. Os 
produtores, não. Muitos passaram pelo cons"-angi-
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mento -agricultor, mulher e filhos- de ver seu tíbio 
protestado, de ver a escritura de sua propriedade 
indo a leilão, de perder seu patrimõnio, de ser expul
so da alividade... E não enconlraram uma solução 
para Lma tentativa de sobrevivência numa atividade 
econOmica que considero estrat~ica O suprimen
to de alimentos é importante para o País - e o GO:. 
vemo tem que ter preocupa~· com isso - porque 
provê a mesa do povo brasileiro do elemento ne
cessário à sua sobrevivência, que é o alimento. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. E# um 
aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Ouço, com 
muito prazer, o nobre Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Leomar Quinta
nilha, v. Ex" fala hoje sobre a gmndiosidade e a 
perspectiva do Estado do Tocantins; é fala também 
das ãdiculdades por que passa o Estado e especifi
camente a política agrícola, que não só faz vítimas 
no Tocantins, mas em IOdo o País. Gostaria de, rapi
damente, aproveitar as palavras sérias e precisas de 
V. Ex"- para acrescentar ao discurso a cobrança ao 
Governo Federal de um programa, de um plano de 
desenvoivimento regional. Sem dúvida nenhuma. o 
Estado do Tocantins, um Estado grandioso e de 
grandes potenciais, assim como Roraima e Amapá. 
Estados novos, e principalmente os Estados do Nor
te e Nordeste do País carecem de um-plan6 definido 
de desenvoivimento regional que possam enfrentar 
essa questão das desigualdades. E não hã dúvida 
nenhuma de que, dentro dessa finha de desenvolvi
mento regional, a política agrícola definida, com ta
xas de juros especificas para produtos definidos re
gíonal~nte pela matriz de produção seria um passo 
impqrtante ijue até hoje o País não teve. Gostaria 
·de, fazendo coro às palavras de V. Exl!, dizer que é 
de fundamental importância que toda essa potencia-
6dade das novos Estados, que toda essa potenciali
dade do Norte e do Nordeste do País seja efetiva
mente encarada com seriedade e receba o apoio ne
cessário. Tenho certeza de que o bravo povo do To
cantins, que V. Ex"- representa, com o apoio neces
sário, terá condição de duplicar a produção de ali
mentos que hoje há no Estado, terá condição de ge
rar riquezas, de contribuir para que o País tenha o 
desenvolvimento que queremos. Meus parabéns a 
V. Exª pelas palavras e ao povo do Tocantins pelo 
Senador que tem aqui representando! 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Agradeço 
honrado o enriquecimento do meu pronunciamento 
com as colocações lúcidas e oportunas de V. Ex•, as 

quais incorporo ao meu pronunciamento, nobre Se
nador e grande companheiro defensor da região, 
Romero Jucá. 

Nobre Senador Romero .. lucá, o seu Estado, o 
Maranhão, o meu e os Estados da Região Norte, 
aliás, os Estados do Brasn. todos, têm uma vocação 
forte para á agricultura. E· essa política equivocada 
de abandono da agriwtura à própria sorte não tem 
trazido ou ensejado ao País a solução de um dos 
graves problemas que nos aflige a todos. Veja V. 
Ex"- que São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro; 
as principais cidades do Sul e Sudeste, assim como 
Brasffia, vivem em luta com o inchaço populacional, 
com a fonnação de favelas na sua periferia 

Estamos experimentando um verdadeiro assal
to aos serviços públicos existentes na nossa cidade 
em razão desse fluxo migratório intenso de oulras 
regroes para as cidades grandes, um êxodo perma
nente, continuado e sempre crescente do meio rural, 
pela desassistência e abandono a que foi legado o 
homem do~. 

Ora, a alividade agrícola seria o principal ii&' 
trumento para evitar esse inchaço, esses índices de 
criminalidade, para evitar essa subvida que observa
mos nas grandes cidades brasileiras, inclusive aqui 
na Capital. Isso ocorre porque o homem se sentiu 
abandonado no campo, na sua atividade, não teve 
estimulo, condição. Tudo o que passava a prodUZir 
não tinha valor. O que tinha valor, sim, era vender 
um pedaço de terra e aplicar na caderneta de pou
pança, em RDB e COB;_ P.ra especular, sem gerar ri
queza e emprego, para ganhar dinheiro, sendo esti
mulado ao ócio, sem trabalhar e produzir. É preciso 
inverter essa situação. Entendo que o plano estabili
zação da economia está nessa direção, mas não é 
possível alcançar sucesso sem estimular a ·produ
ção, sem oferecer ao setor produtivo e partiwar
mente à agricultura uma condição saudável de so
brevivência 

O Sr. E pita cio Cafeteira - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR.LEOMAR QUINTANILHA - Ouço o no
bre Senador Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio cafeteira - Nobre Se"nador, do 
ãrscurso de V. Ex"- ri quando disse que éramos voca
cionados para a agricultura. Digo que só nos restou 
a agricultura Na realidade, este País, que começou 
o seu desenvoivimento com a chegada de O. João 
VI, foi esoolhendo os locais onde a direção, o Gover
no queria que houvesse desenvoivimento. Então, ti
vemos luz, gás, telefonia, tudo que se pode imaginar 
primeiro no Sul. Tudo custa muito a chegar ao Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; às vezes, nem chega As-
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sim, só nos resta plantar. Só nos restou a agricultu- tivo de levar desenvolvimen1o para os homens e mu-
ra, que começou de subsistência. O homem, para lheres que representamos. Os represenlantes do 
não morrer, preparou a sua própria comida Pos!e- povo estão na Câmara; aqui, estão os repre-
riorrnente, ele começou a produzir mais, num escala sentantes dos Estados. 
até já bem desenvolvida, buscando também a rique- O SR. LE~R QUINTANILHA -Tem razão 
za. O que precisamos é que o Governo entenda que V. Exª, Senador Epitácio Cafeteira, quando diz que 
só teremos o desenvolvimento do País se for inte- nós, pelo menos, temos que gritar para defender os 
grado; não pqdemos pensar em desenvolver o Sul e interesses de nossa gente, ainda que a imprensa 
continuar atrofiando o tllorte, o Nordeste e o Centro- considere isso fisiologismo e critique a grita dos rep-
Oeste. O Mercosul está dando condições multo me- resentantes das regiões mais pobres quando que-
lhores à Argentina do que ao Centro-Oeste, ao Norte rem mostrar a sensibilidade que têm em defender, 
e ao Nordeste. A. troca de mercadorias onde já exis-
te transporte fácil e 0 baratearnen1o são muilll maio- em procurar alocar recursos, ainda que pequenos, 
res nos produtos dos países do Mercosul para o Sul para a sua região que não foi contemplada no Orça-
do que para o Nordeste. Então, os nossos produtos mente da União. 
ficaram, de certa forma, em situâção desvan1ajosa Temos que gritar, sim, e temos que nos unir na 
com o Mercosul. Precisamos mostrar que este País hora de votar para que sejam alocados recursos 
tem que se desenvolver como Ulll todo. Es1amos, compatíveis com as nossas necessidades e não 
sim, fazendo um desenvolvimento agrário, mas não com as riquezas que as regiões já têm. Por que as 
por vocação. ~ economia primária, e só a faz quem regiões mais ricas continuam levando mais dinheiro? 
não pode fazer a secundária ou a terciária. Apesar Por que as regiões mais ricas continuam sendo me-
de condenados a isso, temos que lu1ar para que lhor aquinhoadas? Por que as regiões mais ricas 
possamos fazê-lo com dignidade, possamos fazê-lo 
sem precisar assistir a crianças fazendo. carvão, continuam sendo melhor contempladas? Temos que 
condenadas a não serem coisa alguma. a morrerem gritar, sim. Não impor1a que ainda exis1am pessoas 
mais cedo. Estamos veriâo. a nossa população cor- que não têm sensibirldade para perceber que a re-
rendo para cidades como Brasilia ou para qualquer gião pobre também tem direilll igual às regiões ricas. 
cidade desenvolvida Hoje, São Paulo tem um po
tencial de nordestinos multo grande. O êxodo foi fa
cilitado pela Belém-Brasilia Veio todo mundo do 
Norte. E veio para se assentar em Brasilia, em São 
Paulo. Músicas foram feitas como "Peguei um ita no 
Norte e fui pro Rio morar ... ". Essa é a realidade. Es
tamos vivendo isso. Por que não fazemos algo para . 
inudar? Vamos, pelo menos, gritar. Van'1Qs pegar o 
microfone e dizer: Não! Chega! Basta! Nós só vota
remos coisas que interessam aos desenvolvidos na 
medida em que, pelo menos, nos estenderem a mão 

. para.que não continuemos a ser um número no Con
gresso, um número no Senado. De forma mui1ll de
mocrática foram dados a cada Estado da Federação 
três representantes; no entanto, não temos a cons
ciência disso, de que cada Estado - seja São Paulo, 
o mais desenvolvido, seja Tocantins, que é um ben
jamim de sete anos -tem o mesmo número de rep
resentantes, tem o mesmo poder de decisão nesta 
Casa do Congresso. Precisamos nos· unir e estudar, 
como V. Exª disse, uma política de desenvolvimento 
em que cada Estado dessa região encontre o cami
nho do seu desenvolvimento mais rápido, desenvol
vimen1o a ·que tem direito, para que não prossiga 
esse desnível, essa forma chocante c[e olharmos o 
homem da região Norte, Nordeste e ·Centro-Oeste 
como um pária, como um abandonado, como um ho
mem que não faz parte deste País. Parabéns a V. 
Exª! Continuo apoiando V. Exª, bem como qualquer 
movimento que possa unir as Bancadas com o obje-

Por isso, orgulha-me, sobremaneira, estar om
breado com V. Exª nes1a luta, com os demais com
panheiros que assim pénsam, com os demais com
panheiros que defendem, como o Senador João Ro
cha, a igualdade dos povos, a igualdade das pes
soas que habitam todos os Estados brasileiros. 

Muito obrigado. 

Durante o discilrso do Sr. Leomar 
Ql.intanilha. o Sr. Nabor Júnior deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
JoàoRxha 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra a V. Exª por cinco mi nulos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, faço um alerta aos Srs. 
Senadores desta Casa, alerta esse que deveria ser 
dirigido basicamente ao Presidente da República do 
Brasil. 

O Presidente da República, Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, fez um compromisso com o Congres
so Nacional no seiitido de. que, ao aprovarmos a 
quebra do monopólio, a flexibilização do monopólio 
do petróleo neste País, a PETROBRÁS seria manti-
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da como empresa estatal - jamais se poderia pensar 
em vendê-la. A própria lei que regulamentaria essa 
flexibilização do monopólio do petró!eo seria no sen
tido de que a PETROBRÁS fosse mantida como em
presa estatal. 

Quero registrar, aqui, a manifestação do Presi
c1ente do BNDES -Banco Nacional de Desenvolvi
'"ento Econômic:o e Social, Sr. Luiz Carlos Mendon-
·~8 de Barros~ .r ___ _ __ _ _ __ -

No meu entendimento, Sr. Presidente, é tão 
grave essa manifestação que daria motivo à sua de
missão. O Presidente da República deveria demiti-lo 
de pronto diante das afirmações públicas que ele 
vem fazendo. 

Segundo o Jornal do Commércio, de 05/01196, 
em uma reunião, ao ser questiona::lo pelo repórter so
bre a hipótese de o Presidente Femanoo Henrique 
Cardoso encerrar seu governo com a privatização da 
empresa, ele respondeu: 

"Eu, particularmente, acho que seria fan:'ástico 
para o país. O Brasil já é uma economia suficiente
mente sofaslicada para não ter necessidade de o se
ter petróleo estar nas mãos do Es!ado". A declara
ção de Mendonça de Barros foi feita após o almoço 
na Fi~an (Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro.) 

Durante debate que se seguiu ao almoço, ele 
já havia dito que espera que a Petrobrás •perca ao 
longo do tempo essa característica de empresa es
tatal". A privatização da Petrobrás havia sido retirada 
·de pauta pelo Governo durante as negociações que 
levaram à aprovação da emenda que flexibiliza o 
monopólio estatal do petróleo. • · . -

A manifestação do Sr. Luiz cartas Mendonça 
de Barros contraria uma determinação, contraria a 
palavra do Presidente do Brasil e, no meu entendi
mento, esse senhor deveria ser imediatamente de
mitido. Apesar de ocupar um cargo de confiança do 
Governo, o Sr. Mendonça de Barros fala diferente
mente daquilo que o Presidente da Rep(tllica assu
miu como compromisso seu diante deste Congresso 
Nacional. 

Quero ressaltar ainda os dados de outra repor
tagem, em que a Petrobrás é tida como uma das 
"' 1inze melhores empresas do mundo, estando colo
c::tda em 159. lugar no ranking mundial entre as em
presas de petróleo que existem no nosso Planeta 
El;;t passou do 189. lugar, no· ano passado, para o 1 ~ 
atualmente. 

Essa publicação, trazendo a posição da Petro
brás em 159. lugar, destaca também que "dentre as 
5D maiores e melhores empresas, 28 são estatais 

(19 são 1 00% estatais; nove têm participação majo
ritâria estatal; cinco têm participação minoritária es
tatal) e apenas 17 são totalmente privadas". 

É preciso, SI. Presidente, ter atenção a esses 
fatos. É preciso também que o Presidente seja res
peitado nos seus compromissos pelos seus auxilia
res de Governo. Entendo que afirmações corno es
sas são extremamente graves e contnõuem para o 

· descrédito do Presidente da República do BrasH. 

Era este o registro que eu gostaria de fazer, 
esperando que as minhas palavras e a minha mani
festação cheguem à assessoria do Presidente da 
República do Brasil, quiçá. até a Sua Excelência, que 
se encontra na india. Mas espero também que o Sr. 
Marco Maciel tenha conhecimento do fato e torne 
providências sobre as declarações descabidas do 
Sr. Presidente do Banco Nacional de DesenvoM
mento Econõmico e Social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigadO-
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 

a palavra ao Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuilcia 

o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, apresentei à Mesa, na silssão de hoje, projeto 
de lei que "dispõe sobre a concessão de seguro-de
semprego a seringueiro-profissional durante o perío
do em que estiver impedido de exercer sua ativida
de, e dá outras providências". 

Trata-se de medida que se reveste, inquestio
navelmente, do mais amplo alcance social em toda a 
'Região Amazõnica, porque visa a estender, aos tra
balhadores localizados em seus seringais nativos, 

· os mesmos benefi"cios recebidos pelos pescadores 
artesanais durante os períodos de defeso, estabele
cidos pela Lei 8.287, de 20 de dezembro de 1991. 

Como se recorda. Sr. Presid~. Srs. Senado
res, aqueles pescadores, durante """ longo período 
do ano, ficam impossibilitados de exercer suas ativi
dades, obedecendo à proibição estabelecida pelos 
órgãos governamentais, notadaroente no período 
das piracernas, quando os peixes se reproduzem. 

Esses pescadores ficavam três, quatro meses, 
sem poder trabalhar, porque lhes eram vedados os 
meios necessários à manutenção.de suas tammas
o que, historicamente, originava uin problema social 
dos mais graves. Afinal, são homens de origem hu
milde e que não possuem outra qualificação profis
sional, a não ser para o exercício da atividade pes
queira. Viam-se obrigados a, durante um largo perío
do do ano, suspender o trabalho e ficar sem renda 



Janeiro de 1996 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 861 

para o custeio das despesas normais com a manu
tenção de suas tammas. 

O Governo, sensível a esse problema, encami
nhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que, 
aprovado, converteu-se na Lei n2 8.287, criando a 
obrigação formal de garantir aos pescadores artesa
nais o direito de perceber o seguro-desemprego du
rante a época da entressafra- situação praticamente 
análoga àquela visada pelo meu proje1D, ao conce
der esse direito também aos seringueiros da Amazô
nia, que, a exemplo dos pescadores durante grande 
parte do ano, se vêem ii'Tlp()ssibilitados de exercer 
as suas atividades normais. São muilos os argumen
tos em favor do proje1D; basta que se diga, por 
exemplo, que um seringueiro, na Amazônia, trabalha 
no máximo 120 dias por ano, considerando que no 
período chuvoso, de novembro a aBril, essa ativida-

. de é 1Dtalp1ertte impraticãvel, pois chove quase 
diariamente na Amazônia 

Também no mês de agosto, quando as árvores 
estão mudando seu ciclo vegetativo, elas ficam res
sequidas e não produzem látex que justifique o tra
balho do seringueiro, esse homem que sempre foi -
e ainda hoje é - o responsável pelo principal suporte 
da economia da Amazônia, a extração da borracha 
natural. 

Por isso, espero contar com o apoio dos meus 
ilustres pares ao projeto que estou apresentando, para 
amparar milhares de trabalhadores da Amazônia, cuja 
renda é inferior a meio salârio mínimo mensal. 

Ao elaborá-lo, fui buscar a vivência da minha 
origem, de homem nascido em seringal. 

Também explorei essa -atividade econõmica 
durante algum tempo, atividade que foi a de meu pai 
e de meus familiares. Conheço profundamente, por
tento, a realidade do homem que vive no interior da 
Amazônia, sobretudo na atividade penosa de extra
ção da borracha. São pessoas hoje totalmente de
samparadas, porque ficam quase seis meses sem 
poder trabalhar, sem auferir nenhiS!la reilda. 

Espero que a Casa tenha a necessária sensibi
lidade para, analisando este proje1D, aprová-lo - e fa
zer com que o Governo Federal passe também a 
amparar esse trabalhador que, oomo disse anterior
mente, é o responsável ainda pelo principal suporte 
da economia regional da Amazônia 

Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os recursos do seguro-desemprego são oriundos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, instituído pela Lei 
nº- 7.998, de 11 de janeiro de 1990. São montantes 
bastantes expressivos, tanto que, vez por outra, o 
Governo deles se utiliza, repassandcros para outras 

de suas atividades. como aquelas ligadas ao paga
mento de folha de pessoal, empréstimos a Ministé
rios etc. - fundos que pertencem à massa trabalha
dora do Brasil e, portanto, encontrarão uso justo e 
digno, ao socorrer os seringueiros da Amazônia, da 
mesma forma como fez em relação aos pescadores 
artesanais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. MUto 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, gostaria de citar a expressão shakes
peariana, 'ser ou não ser, eis a questão". Refiro-me 
ma!s especificamente à questão da participação de 
Ministros de Estedo nas campanhas eleitorais. 

Quero afirmar que nos últimos dias a imprensa 
tem noticiado posições favoráveis, posições contrá
rias, posições intermediárias. Hã aqueles, portanto, 
que estão a favor da participação de MiniS!ras na 
campanha de _1996; hã aqueles que são contia essa 
participação e hã aqiJeles que ·acham que iins po
dem colaborar e outros podem até prejudicar, de
pendendo do Ministro que estiver aluando na cam
panha eleitoral. 

Sr. Presidente, q!J?Ildo digo "ser ou não ser, 
eis a questão", faÇ(Xl porque houve uma afirmação 
inicial de que os Ministros de Estado não participa
riam da campanha eleitoral. Parece que foi uma de
cisão governamental. 

Jã, hoje, abrimos os jornais na parte da manhã 
e vemos o Presidente da República, Fernando Hen
rique Cardoso, na fndia, afirmar que devern partici
par da campanha eleitoral. 

Penso que isso não deveria ser motivo para 
celeuma. Os Ministros de Estado são cidadãos. Eu 
mesmo já fui Ministro, por três vezes, e participei de 
campanha eleitoral. O Ministro tem o direito, tem o 
acesso. 

Agora, é .preciso ver como essa campanha 
eleitoral vai dar-se. Na Grã-Bretanha, por exemplo, 
os Ministros de Estado originários da Cãmara dos 
Comuns. São os chamados Secretãrios que partici
pam norrnaimente da campanha eleitoral, até por 
que vão cogitar de suas prôpiias reeleições. 

É preciso distinguir o que é a participação, 
oomo vai ser a participação. Não vejo mal algum em 
que o Ministro de Estado suba ao palanque, discur
se ou não discurse, fale ou deixe de falar. ou que vá 
a um encontro público, ou a uma passeata, ou a 
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uma caminhada, ou a UIT1a visita. a um mercado pú
blico, ou a uma biblioteca, seja como for, como 
acorrtece normalmente, usualmente, pennanente
mente, coslumeiramente nas campanhas eleitorais. 

E acho mais, acho que pode participar, por 
exemplo, de debates. Será que porque está investi-. 
do das funções de Ministro de Estado e é polílico 
está o Ministro proibido de jJ' a uma manifeStação 
pública ou a um meeting? Aclío que não! 

Hã que ãiStinguir entre a participação do Minis
tro e a participação do Ministério. Se, obviamente, 
ele toma atiiudes, se ele toma providências adminis
trativas que visem beneficiar a candidato "a" ou a 
candidato "b", enlão ele estará incorrendo em falta 
grave. Se ele procura, direta ou indiretamente, libe
rar verbas do seu Ministério para~aquele que é o 
candidato, por exemplo, do prefeito à prefeitura, 
para beneficiar, indiretamente, o candidato a prefeito 
com mais obras e mais empregos, ele estarâ, obvia
mente, distorrendo a boa morafldade e os bons cos
tumes. E acredito que ele não possa fazer isso. 

Mas· participar, no sentido da cidadania, acho 
até que é uma obrigação. Não faço restrição. Hã 
poucos dias, o Ministro das Comunicações disse 
que vai aos palanques. Acho que ele está certo, que 
pode ir aos palanques, deve até ir, é bom que vá. 

No entanto, uma cautela deve ser tomada, por 
qualquer Ministro de Estado, com relação aos coli
gados. Por exemplo: num determinado Estado, os 
que detêm mandatos majoritários, a me\l ver, devem 
tomar cuidado quando hã dois coligados canãrda1Ds 
a prefeito. As vezes eles apóiam o candidato do seu 
Partido esquecendo-se de que o ol'itro candidalo é, 
igualmente, da coligação que sustenta o Governo do 
Estado. Então, eu acho que um Ministro do meu 
Partido, o PFL, pode ir, mas não é recomendável 
que ele vã quando hã dois coligados. Se hã um do 
PTB, por exemplo, ou do. PSDB; se hã c;andidaloS 
do PFL ou do PSDB num município, aí, sim, acirrar
se-ão os ânimos. 

t: preciso, pois, que a participação também te
nha essa conotação de natureza politica, que pos
Sam ser observadas, rigorosa, precípua e objetiva
mente, essas duas questões: a da não participação 
adminislrativa e a da participação politica. 

Recomendo, sugiro, deixo aqui a minha opinião 
de que os Ministros abstenham-se de subir a palan
ques quando hã coligados de outras siglas, porque 
ai, sim, vai criar-se urna celeuma no Governo -e eu 
chamo a atenção para isso-, pois se o determinado 
Ministro do PFL subir num palanque pefelista no mu
nicípio •x• do Estado "y", ele vai, naturalmente, gerar 

reclamações do candidato do PSOB, que vai pedir a 
presença de Ministro do PSDB no seu comício por
que o do PFL foi ao- palanque· do PFL. Aí gerar
se-é, no seiô do.próprio Governo - e eu chamo 
a atenção -, atritos. Imaginem no Congresso! 

É preciso saber co.mo pisar, é preciso pisar 
em terreno firme. Quando houver, obviamente, 
um candidato de um partido e outro de outro par
tido que não seja da coligação governamental, 
acho até bom. Senão correr-se-ã o ri.sco de até 
mesmo na administração pública haver desen
tendimentos. E, por que não dizer, no seio do 
Governo. E isso prejudiéarã o andamento das 
coisas e teremos realmente difiCuldades imprevi
síveis no curso da campanha. 

Resumindo: participar, sim, de atas públicos; 
nunca com medidas administrativas, até porque re
cordo-me que votamos aqui a lei eleitoral, na qual 
hã a proibição expressa de fiberação de verbas no 
período que antecede a eleição, a partir jâ do se
gundo semestre deste ano. Mais do que inconve-
niente, é ilegal. · 

Agora, pode haver uma ficção de direito tam
bém. O Ministro pode chegar e dizer: - Mas eu·fibero 
depois, mais aãlllnte nós varnós fazer a liberação. 
Isso poderâ acontecer e deverã ser evitado. Em to
dos os casos tem que ser uma participação de cida-
dão. · 

E, finalmente, com relação a essa participa
ção, acho que ela deva ser cautelosa e cuidadosa 
nas hostes dos aliados do Governo, sob pena de 
prejuízos de natureza administrativa, causa.ndo efei
tos secundãrios, mas malévolos, no seio do próprio 
Governo. 

Essas coisas, Sr. Presidente, são mais ou 
menos como aquelas diferenças que existem entre 
o Nordeste e o Sul do País. Ninguém é contra que 
se cuide bem de São Paulo, que é o carro chefe, o 
carro motriz da Federação brasileira. Ao contrãrio, 
quão mais fortalecido, melhor para todo o País. 
Mas devemos lembrar que as regiões mais caren
tes, como o Noroeste, o Norte e o Centro-Oeste 
precisam também ter atendidas as suas reivindica
ções. 

Agora, por exemplo, o Governo estâ propon
do, çom R$15 bilhões, o saneamento do BANEs
PA. Com R$2 bilhões seriam concluídas todas as 
obras hídricas do Nordeste brasileiro. São dois pe
sos· e duas medidas. •ser ou não ser, eis a ques
tão. • E aí é preêiso que tanto política quanto admi
nistrativamente tenhamos cuidado. 
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Foram liberados para o Rio de Janeiro quase 
um 1 bilhão de reais, quantia cinco vezes maior do 
que o orçamento do FINOR. Esta é outra grande 
injustiça do •ser ou não ser" neste País, quando 
vemos que o Nordeste cresceu, nos últimos 6 
anos, meio por cento negativo, ou seja, o Nordeste 
decresceu. Isso é arriscado. 

É por isso que SeiJ,adOres e Deputados da re
gião vão apresentar ao Presidente da República 
um espelho de suas reivindicações, das medidas 
preconizadas em matéria de infra-estrutura, de fi
nanciamento e de descentrarJZaÇão indusbial, da
quilo que é necessário para o soerguimento da re-
gião. · 

Vemos também que 50% da divida do BANES. 
PA serão cobertos com a emissão de títulos públicos 
- a ser aprovada ou não aprovada Pbr este Senado
e os o~ 50% com a venda de bens imóveis para 
o Governo Federal. 

Eu gostaria de dizer que, na minha concepção, 
aeroporto sempre foi próprio federal. Aliás, não digo 
sempre. Hã aeroportos privados, como o de Porto 
Seguro, na Bahia, que é altamente bem administra
do, em condições - parece-me - de excepcional efi. 
ciência financeira. Aproveito para elogiar a lnfraero, 
que é um exemplo de boa administração de empre
sa pública. 

A meu ver, os Aeroporto de Cumbica e de Con
gonhas são próprios federais, a não ser que amanhã 
me provem, por meio de escrituia, que são próprios 
estaduais. Mas a sua administração é federal, como 
a dos portos brasileiros. 

Quero apenas dizer que a situação de dois pe
sos e duas medidas precisa ser compensada no Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
por meio .de uma medida equênime. O que se dese
ja é "que· aja uma atitude mais justa com as regiões e 
Estados da Federação brasileira. 

Por isso, tanto na política quanto na adminis
tração, •ser ou não ser" continua mesmo sendo a 
questão. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucá 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discl.I%SO. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, fiz minha inscrição 
para falar rapidamente nesta manhã sobre três. 
queslões que considero importantes. A primeira de
las diz respeito ao que mencionou. hã poucos ins
tantes, o ilustre Líder do PSDB, Senador Ademir An-

drade, sobre as declarações do Presidente do 
BNDES. 

Entendo o zelo e o carinho que o Senador Ade
mir Andrade tem pela Petrobrãs - aliás, todos nós o 
temos expressado. O próprio Presidente da Repúbrl
cà, em documento firmado ao Senador Ronaldo Cll
nha Uma, quando da votação da emenda constitu
cional do petróleo, expressou a sua posição contrá
ria à venda da Petrobrás. 

Gostaria de fazer esses esclarecimentos, por
que entendo, como disse, o zelo do Senador Ademir 
Ándrade, mas entendo também " e gostaria de res
saltar es1a posição - que S. E# foi muito severo. O 
Senador Ademir Andrade pôde ler a matéria, em que 
se expressava o Presidente do BNDES, Mendonça 
de Barros. 

A matéria é textual quando diz que o Presiden
te do BNDES falou em carãter pessoal, quando ex
pressou a sua visão determinada sobre a questão 
das privatizações no País. Jamais - é importante que 
se esclareça - anunciou a venda ou a colocação da 
Petrobrãs no processo de privatização. · 

Eu gostaria de fazer essa ressalva para, delini
tamente, esclarecer a matéria Creio que não cabe 
nenhum pedido de demissão do Presidente do 
BNOES; pelo contrário, até porque, no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cerdoso, hã um pro
cesso democrãtico de liVre pensar. É claro que cada 
membro do Governo pode expressar sua opinião so
bre qualquer assunto. 

Porém, hã urna grande diferença entre opinião 
pessoal e opinião do Governo. Quem emite a opi
nião d~ Governo é o Presidente da República ou os 
Ministros por ele autorizados. É bom lembrar que, na 
escala govemarnental, o Presidente do BNDES está 
subordinado ao Ministro da Fazenda e o Ministro da 
Fazenda, ao Presidente da República. 

Eu gostaria de fazer esse esclarecimento, 
ressalvando o zelo do Senador Ademir Andrade. 
Mas, efetivamente, o Presidente da República co
locou e mantém a sua palavra quanto ao BNDES. 
e não hã nenhuma orientação do Governo contrá
ria a isso. 

A segunda questão que eu gostaria de ressal
tar, Sr. Presidente, diz respeito aos debates ocorri
dos ontem, neste plenário. Infelizmente, não pude 
estar presente, pois me encontrava na Comissão de 
Orçamento, da qual faço parte e sou Sub-Relator da 
área de Saúde. 

Vejo, hoje, no Jornal do Senado, um debate tra
vado entre o Professor e Senador Josaphat Marinho e 
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o Senador José Roberto Arruela. representante do 
Distrito Federal. Gostaria. também em relação a 
esse assunto, de fazer algumas colocações que 
considero ÜllJOrtanles. 

Entendo a posição do Senador José Roberlo 
Arruda, de querer fazer prevalecer e valorizar as 
emendas de .Bancada, as emendas coletivas, as · 
emendas ·expressas na priorpacie das Bancadas. 
Mas entendo também- e quero fazer coro às pala
vras do Senador Josaphat Marinho, do Senador 
Raviano Melo, dO Senador Antonio Carlos Maga
lhães e do Senador João Rocha - que as emendas 
individuais são legítimas, em primeiro lugar; por~ 
que representam aspirações de Municípios ou de 
Estados representados por todos os Parlamenta
res. Creio que seria a nega.s:ão da repre
sentatividade parlamentar se qualquer membro 
deste Congresso negasse a autoria, a visibilidade 
ou a seriedade de emendas individuais. Chamar 
emenda individual de paroquial é desconhecer o 
País. é desconhecer as necessidades bãsicas dos 
Municípios e é desconhecer as necessidades bãsi
cas de nossa gente. 

Se a Bancada do DiStrito Federal optou por 
não apresentar emendas individuais, nós a respeita
mos. Porém, uma posição isolada não deve servir 
de coro para condenar a posição de outros Parla
mentares, até porque, Sr. Presidente, é ilf1Jortante 
analisar tecnicamente e politicamente essa questão, 
para ressaltar uma diferenciação fundamental entre 
o Distrito Federal e os outros Estados da Federação. · 
O Distrito Federal não tem municípios; o Distrito. Fe- · 
dera! só tem uma unidade orçarilentáriã" para rece
ber recursos. que é exatamente o Governo do Distri
.to F~deral, que foi contemplado com as emendas de 
Bancada 

Portanto, nem o Senador José Roberto Arruda, 
nem o Senador Laura Ca~s. nem o Senador Val
mir Campelo poderiam destacar emendas inãNi
duais para municípios. pelo simples falo de que não 
existem no Distrito Federal. Diferente do Estado de 
Minas Gerais, do Estado de Roraima, do Estado do 
Tocantins ou de qualquer outro, que têm 100, 200, 
300 ou 500 municípios. Há Estados com até soo 
municípios. o que· significa, na verdade, que 10 
emendas prioritárias de Bancada efetivamente não 
contemplariam as necessidades bãsicqs desses mu
nicípios. 

Dessa forma, entendendo também a posição 
do Senador José Roberto Arruda, mas com serie
dade e humildade, discordo de S. Exg e faço coro 
à posição dos outros Senadores, representantes 

dos Estados que defenderam as emendas indivi
duais. 

Digo ainda que, particularmente, como Sub
Relator do Orçamento, como responsável pelas 
áreas da Saúde, do Trabalho, da Previdência e da 
Assistência Social, procurei acatar as emendas indi
viduais, porque entendo a representatividade e a im
portância das mesmas. 

Por fim, Sr.Presidente, a última questão que 
gostaria de tratar tarroém é seriíssima 

Hoje, fomos, de certa forma, brindados pela im
prensa com informações do Banco Central extrema
mente graves. O Presidente do Banco Central, na 
primeira página do Correio Braziliense, alirmou que 
o Sr. Ângelo GaJmon de Sã ou que o Banco Eoonõ
mico desviou US$0,5 bilhão dos cofres do Banco 
Econômico para paraísos fiscais. Ora, partindo do 
Banco Central essa constatação, esse falo transfor
ma-se em uma lástima! 

Faço, portanlo, coro com as palavras proferi
das esta semana pelo Senador Jader Barloalho, u: 
der do PMDB, em discurso nesta Casa Se desde 
1991 o Banco Econôrnico está com luz vermelha 
dentro do Banco Central, se desde 1991 o Banco 
Central sabe que o Banco Econõrnico apresentava 
ou pelo menos inspirava ctidados, por que não 
acompanhou balanços e esse tipo de remessa de 
recursos para o exterior? Como chega agora a dire
ção do Banco Central e diz à sociedade brasileira 
que fomos lesados em US$500 milhões? Isso é uma 
brincadeira! 

Essa é uma questão gravíssima e que deve 
servir de alerta - como foi dito aqui por diversos 
Senadores esta semana - para que o Banco 
Central não passe a ser ou não continue sendo 
apenas um mero "carimbador" de balanços de 
bancos. O Banco Central tem que ter a respon
sabilidade de investigar; se houver algum banco 
"com luz vermelha", muito mais atenção terão 
que dedicar as autoridades bancárias nacionais. 
Não se pode deixar um banco à revelia, saben
do-se que vai estourar, e permitir que os acionis
tas e a sua direção transfiram recursos para pa
raísos fiscais para livrar o prejuízo e deixar esse 
rombo para a Nação. Estão aí o Banco Econômi
co, o Banespa, o PROER; este, transferindo bi
lhões e bilhões de recursos que deveriam estar 
sendo direcionadoJ> para o desewolvimento re
gional, para a agricultura, para o fortalecimento 
do emprego .. Estamos tapando buraco de ban
queiros. porque o Banco Central efetivamente 
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não cumpriu, no momentocorreto,aaçãoquedeve
ria::umprir. 

Se o Banco Econõmico, desde 1991, tivesse 
tido um aco~hamen1o especial, um acompanha
mento do seu balanço, com as suas operações sen
do monitoradas, sem dúvida nenhuma o Banco Cen
tral não diria hoje que foram desviados US$500 mi
lhões para paraísos fi~s. 

Gostaria aqui de fazer esse alerta, a fim de que 
o Ministro Pedro Malan, o Ministro José Serra e a 
própria direção econõmica do País, tão ciosos em 
cortar gastos em determinados pontos de caráter so
cial, recomendem ao Banco Cen!ral a seriedade e a 
dureza necessárias para combater esses absurdos, 
dos quais a sociedade brasileira toma conhecimento 
toda semana .. 

Era o que tinha a dizer, Sr .. Presidente. 

Muito" obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 

'trabalhos. 

Es1á encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às11 h1 Omin.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUGO NAPOLEÃO NA SESSÃO DE 
25101/96 QUE SE REPUBUCA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇ(JES NA AN
TERIOR 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, peço a pala
vra para uma breve comunicação, nos termos regi
mentais. 

Teresina, Capital do meu Estado, foi assola
da por urna brutal ventania, na tarde de anteon
tem, 23 do corrente, ventania decorrente de tem
poral que se converteu em vendaval e que, por 
sua vez, transformou-se em tragédia, conforme foi 
amplamente notiÇiado pelas edições de hoje, dos 
jornais locais, O Dia e Meio Norte. Basta dizer a 
V. Ex•s que estava preparado no Ginásio de Es
portes Dirceu Arcoverde, conhecido como Verdão, 
inaugurado em 1978, pelo ex-Governador domes
mo nome, um show do cantor Roberto Carlos que 
se daria horas depois. Por uma dessas infelicida
d~. todo o teto do estádio ruiu, ·mas pór felicida
de, ainda não havia ninguém presente. Só havia 
os equipamentos eletrõnicos do próprio cantor e 
de seu conjunto. Felizmente, lá não houve prejuí
zos de natureza humana. 

O pnJprio cantor Roberto Carlos declarou que Je
sus lhe acompanha os passos e que o ampara e o 
apóia, por isso, foi salvo. Segundo o Direlor da FAGEP 
- Fundação de Assistência Geral aos Desportos do 
Piaú. eslavam. ainda, programados shows dos con
juntos Mamonas Assassinas e Paralarnas do Sucesso. 

Não preciso dizer dos prejuízos para o en
tretenimento, para o lazer e para os esportes no 
Piauí e, sobretudo, na Capital. Bastaria destacar 
importantes eventos que se realizam naquele Gi
násio, entre os quais, o Campeonato Brasileiro 
de Voleibol; Campeonato Brasileiro .Adulto de 
Futebol de Salão; Jogos da liga Norte-Nordeste 
de Voleibol; posse de arcebispos de Teresina; 
Reuniões Ecumênicas; Seminários Nacionais e 
Internacionais. Mas devo referir-me também, às 
árvores caídas, em tomo de quatrocentas. Em 
virtude da queda de postes, a rede bancária viu
se, também, com sérios prejuízos. Os bancos fi
caram totalmente impedidos de atender os seus 
clientes, fosse para depósitos, investimentos, re-
tiradas ou empréstimos. ' 

A Prefeitura mobilizou 560 homens; a- Com
panhia de Energia do Piauí- CEPISA, fez ocesfor
ço que lhe foi possível. Mas o Estado, evidente
mente, é um Estado carente. Basta dizer que niu 
também o teto da Companhia local do Guaranã 
Kero; houve abalroamentos, problemas com apa
relhos eletrodomésticos; problemas, por exemplo, 
com o acesso à Lobrás, as loial? Brasileiras. Vá
rios e vários trabalhadores não puderam sair de 
seus locais de trabalho. t claro que os hospitais 
também receberam, de toda a cidade, os seus feri
dos. Houve mortes. Ventos de mais de 100 quilõ
metros por hora arrastaram autoinóveis, placas e 
outros utensílios. 

O serviço de meteorologia nada previu, mas 
justificou-se, depois, dizendo que foi um excesso de 
nuvens cúmulos-nimbos, os chamàdos CB, que tan
to assustam as companhias aéreas. 

Enfim, Sr. Presidente, é claro que nem o Go
vlemo do Estado nem a Prefeitura estarão em con
dições de suprir e recuperar esses prejuízos. 

Apelo, então, ao Secretário de DesenvoMmento 
Regional para que dê o apoio necessário aos trabalhos 
empreendidos pela Prefeitura, e ao Ministério da Edu
cação e do Desporto para que colal:lore, definitivamen
te, na rec~ração do Ginásio Verdão, a fim de que a 
FAGEP tenha as condições necessárias de promover 
a continuidade do entretenimento e dos esportes para 
a forrnaçã:> dos jovens do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer. 
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A ta da 16 ª-Sessão não-deliberativa, 
em 29 de janeiro de 1996 

1ª- Sessão Legislativa Extraordinária, da sai Legislatura 

Presidência dos Srs. Epitácio Cafeteira e Beni Veias 
~ 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Concedo a palavra ao Senador Joel de HoDan
da (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senadilr Lúcio Alcànta
ra. S. Exa tf)m vinte minutos para fazer o seu pronun
ciamento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB-CE. Pro
mn:ia o segt:inle discurso. Sem revislkl do ora:lor.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Sena:lores, anJes dé tratar 
da matéria objelo do meu prorun:iamen1o. quero fazer 
dois regislros de óbilo. o primeiro deles é relalivo a:> 
requerimento que ~ à Mesa para r~isba o 
voto de pesar- e o Senado deve dar ciência à farrúia 
-pela morte do Depo !lado Roberto Gardoso Alves. 

O Depulado Roberto Gardoso Alves, paulista, 
foi Vereador e Depulado Estadual, em sucessivos 
mandatos, de São Paulo. Foi também Depulado Fe
deral, inclusive, Constituinte, e Ministro de Estado da 
Indústria e do Comén:io no período $ .. GQvemo do 
Presidente José Samey. Faleceu, vítima de LITl aci
dente automobilístico, quando se deslocava para 
uma reunião do seu partido, o PTB, Partido Traba
lhista Brasileiro, dando à imprensa ciência de que 
ele brevemente assumiria o mandato de Deputado 
Federal, na condição de Primeiro Suplente, por afas
tamento do Deputado José Coimbra. TIVE!, como o 
Senador Bernardo cabr31, a oportunidade de privar 
com o Deputado Roberto Cardoso Alves, que era 
um homem exlrovertidO, combativo e que defendia 
as suas opiniões de 'rÍianeira muito detenninada 
Be, inclusive, sem que se queira errtrar no mérito da 
iniciativa e do movimento que terminou por ter uma 
grande if1l)Oltância no funcionamento da Assem
bléia Nacional Constitlinte, foi um. dos organizado
res, um dos lideres do chamado "Centmo", que ter
minou por impor-se como um grupo majoritário na 
Constituinte e promoveu várias alterações no capítu
lo Da Ordem Econõmica, durante o processo de vo
tação da nova Constituição. 

Portanlo, com o requerimento que apresentei- e 
aproveito o ensejo para encaminhar à votação no mo
menlo próprio -venho solicitar que o Sena:lo Federal 
consigne um vo1D de pesar na Ata de seus trabalhos e 
dê ciência dessas condolênCias à farralia do Depulado 
e Ministro, do homem p(blico, que teve uma longa afi. 
vidade na politica brasileira e paUista. Roberto Cardo
so Alves, tragicamente desaparecido em acidente viá
rio no inferior do Estado de Sã> Pauo. 

Sr. Presidente, o outro r~istro de pesar que 
faÇO é pelo falecimento do Professor Aderson Morei
ra da Rocha, ocorrido no dia 25 de janeiro na cidade 
do Rio de Janeiro. 

O Professor Adelson Moreira da Rocha era for
mado em Engenharia pela Escola Politécnica-do Rio 
de Janeiro e foi professor catedrático da Escola de 
Arquitetura e da Escola de Engenharia da hoje Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro. 

Era oearense de nascimerr1D; filho de uma tra
dicional famHia do Ceará, inclusive muilo rJQada à 
política local. Seu pai, Dr. Manoel Moreira da Rocha, 
foi Deputado e chefe político do Ceará durante mt.i
tos anos. Era LITl homem que tinha uma grande bra
vura pessoal e recebeu a alcunha, pela qual era 
mUito conhecido no Ceará, de "Manuel Onça". justa
mente pela sua combatividade. 

O professor AdeiSOfl tinha irmãos que ITlllita
ram na politica, como, por exerJ1)1o, Crisântemo Mo
reira da Rocha, que foi Depulado Federal em várias 
legislaturas e fundador da Casa do Ceará, uma be
nemérita instituição aqui em srasma. que presÍa LITl 
grande seiViço ·às pessoas mais necessitadas; Acrí
sio Moreira da Rocha, Pl'efeiiD de Fortaleza por dois 
mandatos e interven1or do Ceará no periodo do Es
tado Novo; Péricles Moreira da Rocha, que foi Depu
tado Estadual em várias legislaturas nri·Ceará; e ou
tros irmãos que se destacaram em váiias atividades 
profissionais. 

O professor Aderson Moreira da Rocha foi, ain
da, professor honoris causa de várias universida
des estrangeiras, ajudou a organizar o CUISO de En
genharia da Universidade .je Brasíia, fundou várias 
revistas técnicas que difundiam · artigos, principal
mente sobre cálculo es1rutural e sobre concreto ar-
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mado, formou grande contingente de calcurJS!aS que 
dele receberam segura orientação técnica e profis
sional e foi um dos responsáveis pela massificação 
do uso do concrelo annado no Bl'aSil. Inclusive, aqti 
em Brasnia, o cálclio da primeira ponte sobre o 
Lago Paranoá foi de -sua autoria 

Portanto, ao fazer este registro, quero pecir um 
voto de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no Rio 
de Janeiro, e que se dê êiência à farru1ia do falo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria ainda 
de fazer um comentário a propósito de notícias pu
blicadas no jomal Folha de S. Paulo, nos dias 07 e 
22 de janeiro. Essas notícias nos dão conta de um 
episódio interessante. 

Quando se fala nos benefícios que o Plano 
Real acarretou. geralmente se refere à maior aqr.i
sição de alimentos por parte da população de ren
da mais baixa e ao aumento do consumo de fran
go, uma eSpécie de símbolo de que o Plano Real 
tem caráter redistributivo da renda e, portanto, rep
resenta melhoria da condição de vida de muitos 
brasileiros que vivem em situação ainda bastante 
difícil 

Todavia. pelas matérias publicas na Folha de 
s. Paulo, com muitos dados estatisticos, verificamos 
que, com o Plano Real, aumentou também o consu
mo de livros no Brasil. Não é apenas o pão material, 
mas também o pão do espírito que está tendo seu 
consumo aumentado com o Plano Real. 

O próprio Altair Brasil, Presidente da Câmara 
Brasileira do Uvro, diz que o faluramento global do 
selor editorial aumentou 35% e que o nL;mero de 
exe~ares if11lressos ~u 25%. Portanto, um 
excelente desempenho do selor editorial brasileiro, 
considerado pelos edi!Dres um efeito direlo da políti
ca de estabilidade econOmica do Governo. 

É interessante obseMU" que esse setor funcio
na. na verdade, com vârios subselores. Há um sub
selor de livros ãldálioos, um subselor de obras de 
caráter geral- literatura, biografias,. ele-. e outro de 
livros religiosos. Enfim, é um setor cjue se desdobra 
em vários subsetores. . · · · . . . 

Dados que resU!am de esludos realiz<ldos pela 
Fundação João Pinheiro; . um instituto muito creden
ciado em Belo Horizonte; no Estado de Minas Ge
rais, mostram que o crescimento na edição de livros 
e no faturamenlo do selor editorial se dá, sobretudo, 
às. custas do setor de li\!fos didáticos e de livros reli-
giosos. 

· Em relação aos livros didáticos, o faturamento, 
em .1994, foi de US$612milhões. Em 1995, esse nú-' 
mero cresceu,. teve uma variação muito signiiicativa, 

passou para US$1.030 milhões. Da mesma forma 
aconteceu com o nOmero de exemplares: 146 milhõ
es em 1994, passando para 161 milhões em 1995. 

Um outro set9rque também apresentou grande 
avanço foi o setor de livros Jeligiosos. 

Agora. um dado interessante, que precisa ser 
melhor estudado, é que, apesar da esiabilidade da 
economia. os livros tiveram os seus preços bastante 
aumentados. Inclusive, ressalto um dado interessan
te: segundo cálculos realizados pelo jornal a Folha 
de S.Paulo, há uma grande ãJSparidade de preço 
entre os fMOS didálk;os adqr.iridos pelo Governe Fe
deral, pela FAE, e os livros adquiridos por oulras ins
tituições governamentais, governos estaduais e mu
nicipais. O preço do livro comprado pelo Governo 
Federal é inferior, muito mais baixo que o cálculo fei
to para o livro didático adquirido pelos Estados e 
Municípios. 

Os dados da Folha de S.Paulo mostram o se
guinte: 

"No ano passado, as editoras do setor 
imprimiram 161,8 milhões de exEl1!111ares e 
faluraram US$1.030 mDhões. Ou seja, cãda 
livro custou, em média, US$6,36. 

A FAE (Fundação de Amparo ao Estu
dante), fiQada ao Ministério da Educação, foi 
responsável por dois terços de todas as 
COIJ1lf8S. Mas ela só aceitou pagar por cada 
livro em 1Dmo de US$2,65." 

Quer dizer, a FAE. na verdade, adquiriu os 6-
vros por um preço bastante inferior ao preço médio, 
que se obteve dividindo o número de &vros produzi
dos pelo total do faturamento. Continua a reporta-
gem: · 

. . 
. "De duas uma: ou as editoras praticam 
lucros excessivos ao eséóarem uma parte 
da sua produção nas livrarias, para consu:
mo particular, ou então, ao venderem. para 
os governos estaduais e prefeiluras, aplicam 

. uma tabela oom prilços mais allos q~ os 
· · . praticados com o Governo Fedeial. . · 

Um .editor. que. por motivo. (lbvio: pede 
para não ser idenl)ficado, diz existir urna 
combinação das duas coisas. n 

- : Há, portanto, algo a ser esclarecido, jã que o lf
vro didático representa um ·Volume de faturamento 
baStante alto e os preços praticados, em· rela~· a 
Estados e Municípios, estariam. em principio e até 
em relação ao píüico em geral que adquire o livtÓ 
nas livrarias, maior que os . preços vendidos ao Go-' 
vemo Federal. 
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De uma maneira geral, estima-se que jã teria 
havido um aumen1o do preço do rMo em dólar, em 
1995, de 36% sobre o preço em 1994. Quer dizer, 
um aumento realmente mUto alto em um regime de 
estabirldade econõmica como este que estamos vi
vendo. Se de um lado houve um grande aumento na 
produção, na impressão e na distribuição de livros; 
esse aumento excessivo certamente contribuiu para 
impedir que ntitos brasileiro( pudessem ter acesso 
ao livro, porque o preço fica proibitivo. 

Hã uma matéria plillicada no Correio Brazi. 
liense do dia 21 de janeiro, domingo, que mostra 
uma coisa interessante: os livros estrangeiros,· mesc 
mo de autores nacionais, são vendidos no Brasil 
mais baratos dos que os livros brasileiros .. Então, hã 
algo que precisa ser esclarecido, sobretudo se esta
mos vivendo agora em um regime "lle abertura eco
nõmica, d~ abertura alfandegária, de inserção do 
Brasil na economia internacional, de globalização. 
As editoras brasileiras vão ter que se preparar para 
poder competir. 

llla matéria que citei, do CoJTeio Braziliense, 
os livros de Jorge Amado, "Tereza Batista", em por
tuguês custa R$19,90, em francês R$13,30. "Tie1a 
do Agreste", em português, R$25,90, em inglês 
R$17 ,91, em alemão R$20,81. "Tocaia Grande", em 
português, R$19,90, em alemão R$19,00. Celso 
Furtado: "Brasü, Construção Interrompida", em por
tuguês R$12,00, em espanhol R$10,00 e assim por 
diante. Quer dizer, é possível que vários fatores es
tejam influindo nesses preços, um deles as tiragens 
brasileiras, que são muito baixas, o que, evidente
mente, encarece mtito o livro. As tiragens, em mé
dia, são de três mR, quatro mü exemplares no máxi
mo. Ainda hã um outro fator que é a cadeia de distri
buição. Sabemos que há a participação do autor, 
seus direitos autorais; do eãrtor, que eãlta o livro; do 
selo r grãlico, que imprime o livro; do distribuidor, 
·que no Brasil são apenas 30; e da rede de livrarias, 
cerca de 700 no Brasil. Muitas vezes existem acusa
ções mútuas de que o livro estã encarecido porque 
alguém es1á ganhando mais do que devia na cadeia 
de produção e distribuição do livro. 

É preciso que o Ministério da Cultura se empe
nhe em examinar esse problema para que possa
mos definir uma politica do livro. Vimos que o qua
dro é favorável, houve um aumerrto acentuado no 
número de exemplares produzidos, no número de tí
tulos lançados no mercado editorial, mas o preço tão 
elevado certamente impede que um maior número 
de brasüeiros possa adquiri-los e, portanto, benefi
ciar-se dessa condição que o PlanoReal estâ fome-

cendo, qual seja, a redistribuição da renda e o au
mento do consumo, principalmente das populações 
que estavam completamente à margem do mercado. 
Com essa redistribuição garantida pelo Plano Real. 
essas populações puderam comprar alguma coiSa. 
inclusive livros para a formação intelectual da famí
lia, uma vez que os livros, em sua maioria, são didá
ticos. 

O Sr. Arlindo Porto - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o 
aparte a v. Exª. 

O Sr. Arlindo Porto - Senador Lúcio Alcânta
ra, ouço, com muita alegria, esse registro de V. Exª. 
Sabemos que, mais do nunca, a Educação não se 
consolida se não houver cultura E a leitura é uma 
fase importante especialmente para a classe média 
e classe média baixa introduzirem-se no processo 
cultural. Ao registrar vários segmentos de cresci
mento da comercialização de livros, V. Ex• nos deixa 
muito tranqüilos e com a certeza de que :0 Brasil 
es1á efetivamente mudando. O registro dé V. Exª 

· também nos leva a fazer uma reflexão. V. ~· regis
tra o crescimento econômico. A venda de livros rep
resenta, sem dúvida, um crescimento. Mas o que 
nos preocupa é o fato de que o crescimento econô· 
mico tenha ocorrido de maneira segmentada. l-iá 
apenas alguns poucos setores que estão sentindo 
esse crescimento. Recentemente, tivemos oportuni· 

· dade de debater aqui nesta Casa esta questão e 
acompanhar de perto, especialmente aqueles que 
têm ligação direta com o interior do País, com o inte
rior dos nossos Estados, principalmente dos Estados 
que têm uma maior dependência da agricultura e da 
pecuária Sentimos que esse segmerrto está sendo 
extirpado do processo econõmico; hã uma queda 
slilstancial. 

Estâ aí agora, também de maneira bastante in
crementada, a área do micro e pequeno empresário, 
que vem sofrendo com esse crescimento segmenta
do. Sabemos que não podemos tecnicamente regis
trar um processo de recessão no País. Isso são pon
tos técnicos, mas muitas vezes segmentos econômi
cos estão sofrendo muito. 

Quando V. Exª registra o crescimento de preço 
de 35% apenas em um ano, isso é mais grave ain
da. Como estamos vivendo num processo de estabi
lidade econõmica, o País tem que estar preparado 
para que, no rnomerrto em que houver crescimento 
em determinado segmento, tenhamos condições de 
abastecer o mercado. Incentivar investimento, creio 
eu, é uma grande alternativa; não abrir incentivose 
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fazer redução de impostos para segmentos isolados. 
Mas. muito mais do que isso. há que se promover o in
centivo no sentido de abrir possibilickle de mais apft
cação de recursos, de mais geraçã:l de eJll)rego, de 
melhoria da tecnologia, enfim, há que se fazer 1m3. 
análise do custo do Brasil. E V. Exª faz isso de manei
ra muito clara Cumprimen10-0 pela abordagem desse 
tema, que, no processo pnômico, é fl.l1damenlal, e, 
no processo da cultura, passa a ser para nós un gran
de alento, em que o povo brasileiro se prepara de ma
neira meihor, no aspecto cultural, e, fa1almente, atra
vés da cultura e da educação. para que tenhamos um 
desenvolvimento mais iguafrtário. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA~MLilo obrigado, 
Senador Arlindo Porto. Devo dizer que a Câmara Bra
sileira do Livro endereçou urna ~ ao jornal Folha 
de S. Paulo contestando esses cálcúos, alegando 
que eram imprecisos. De tOda foima, hã un estu:lo, 
que inclusive estou tentando obter, da Ft.ndaçi:r:l Joao 
Pinheiro, que fornece dados muito precisos, muito de
talhados. É: uma pesquisa encomendada pela prt:-!ia 
Câmara Brasileira do Livro. Mas o que·nao se ~ae 
deixar de reconhecer é que o riVJ'O no Brasi é caro. Pa
rece-me que houve um aumento de 36%. 

Precisamos ir atrás também das razões por 
que o livro é tão caro. Há inclusive ITII.itos editores 
hoje que imprimem seus livros fora do País: no Chile 
e até em países da Europa. Mandam imprimir o fivro 
lá e trazem para lançar aqui no Brasil, porque ale
gam que nesses países o custo da produção gráfica 
é mais baixo do que o do Brasil 

Há que se estudar isso, porque sabernos·que . 
uma das ameaças que ternos sobre esse plano de 
estabilidade econõmica, corno V. Exi acabou de fa
lar, é o problema do emprego. Se não temos capaci
dade de operar o nosso setor indus1rial, é evidente 
que vai haver liberação de mão-de-obra. O mais gra
ve é que, muitas vezes, essa tecnologia nova, assi
milada para b<jixar esse .chamado custo do Brasil, 
implica a liberação de mão-de-obra, quer dizer, o de
semprego. 

Estamos vivendo - n3o s6 o Brasi~ mas o l1ltXIdo 
todo - uma si1uação paradoxal extremamente grave, 
quer dizer, de melhorar a competitividade e de produzir 
mais, melhor e mais barato, mas, ao mesmo tempo, 
manter ou gerar novos empregos. Esse é um desafio 
que está diante do mundo todo, da União Européia, 
dos Estados Unidos, e sobretudo dos países em de
senvolvimento, como o nosso, que estão a braços com 
planos de ajuste econõmico. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. Exª me permite 
um aparte, Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A 
Mesa informa ao urador e ao aparteante que o tem
po já está esgotado; No entanto, pode permitir o 
aparte, porque o nobre Senador não notou que a luz 
de advertência estava acesa Anotamos o aparte e o 
final do discurso de V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
vou só ter o prazer de ouvir o Senador Bernardo 
Cilbral. Em seguda concluirei o meu prononcia
mento. 

O Sr. Bernardo cabra! - Agradeço ao emi
nente Presidente por ter feito essa gentileza Real
mente eu não poderia ver a advertência, porque V. 
Ex" encantou de tal forma o Plenário que as atençõ
es estavam todas voltadaS para o seu discurso. Eu 
dizia que queria louvar a abordagem de V. Ex2 sobre 
este assunto, porque um dia tive a curiosidade de 
comparar o Brasil com um país da América Central, 
o México, em termos de livraria Fiquei profunda
mente decepcionado ao ver como estamos aquém, 
mas muito aquém das livrarias que ali existem. Não
quero nem comparar com a Europa Em senlido 
contrário, pesquisei o número de farmácias e fiquei 
também decepcionado, porque no Brasil temos urna 
imensa quantidade de farmácias. Enquanto tivermos 
mais farmácias do que Hvrarias, o grito de V. Exª vai 
ecoar SeJlllre. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ml.ito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral. V. Ex'- faz um paralelo in
teressante. Realmente, encontramos uma farmácia 
em cada esquina ou em cada quarteirão. Isso nos 
faz lembrar a frase famosa de Miguel Couto: •o Bra
sil é um vasto hospital". E o pior é que, pOr meio 
dessas farmácias, as pessoas se automedicam, 
quer dizer, ml.itas vezes consomem medicamentos 
desnecessariamente ou errtão até com um certo ris
co, porque muitos medicamentos têm um risco po
tencial, têm para-efeitos que são desagradáveis, que 
podem trazer problemas, doenças iatrogênic:ás. 

Portanto, queria terminar o meu registro - e 
agradecer a tolerância do Presidente -. e dizer que 
ele tem este objetivo: mostrar o crescimento, o vigor 
da indústria editorial brasileira, que decorre, como 
dizem os próprios responsáveis pela Câmara Brasi
leira do Uvro, do plano de estabilização econõmica 
Vejam que a indústria editorial lançou 41 mil títulos 
em 1995, produzindo 304 mil exemplares e faturan
do US$1 bilhão e 600 milhões nesse ano de 1995, 
mas há que se corrigirem distorções, como o preço 
do livro e a possibilidade de se entregar o livro nas 



870 ANAJS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

mãos dos que não têm nenhuma condição para pa
gar o seu preço. 

Muifo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Ao 
iniciar os nossos trabalhos, concedi a palavra ao no
bre Senador Joel de Hollanda. ·Não notei, todavia, 
que S. Exª estava na galeria da ~ e dei-o 
como ausente. Não era verdà:fe. A Mesa não tem por 
que deixar de reconhecer o seu erro. Por isso, pede 
vénia ao nobre Senador Bemardo Cabral, mas faz jus
tiça. concedendo a palavra ao nobre Senooar Joel de 
Hollanda, primeiro inscritJ da reuniãO de hoje. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epilacio Cafeteira) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bemardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (Sem Partido
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, ainda que o eminente Senador Joel de Hol
landa não estivesse à galeria de imprensa, o que já 
é uma justificativa, S. Exª terá todos os privilégios, 
enquanto for eu o orador que o suceae. Não tenho 
nenhuma dúvida em ouvi-lo primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -
Com a palavra o nobre Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discl.a'SO. Sem revisão do orado" 
- Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a gentileza da 
deferência e tan"bém ao nobre companheiro Bernar
do Cabral pela sua fidalguia em permitir que eu 
usasse, em primeiro lugar, o microfone do Senado 
Federal nesta tarde. . · 

Sr. Presidenté, 5r's e Srs. Senadores, venho à 
tribuna saudar o surgimento da Frente Parlamentar 
em Defesa do Setor Sucroalcooleiro. do País. Trata
se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um~ 
to politico da maior importância, que, no seu nasce
douro, jã contou com a adesão de 70 deputados fe
derais e cerca de 1 o senadores, que compareceram 
ao auditório· Nereu Ramos e assinaram a ficha de 
criação dessa frente parlamentar. 

E qual é o seu objetivo? Em primeiro lugar, é 
defender o Programa Nacional do Álcool, promover . 
o debate de altemalivàs para os problemas que 
esse programa atualmente enfrenta e também 
acompanhar as decisões do Governo referentes ao 
setor sucroalcooleiro. 

O Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
todos sabemos, desenvolveu uma tecnologia de pro
dução de álcool de carãter pioneiro; foi o primeiro 
pais a pesquisar essa tecnologia e desenvolvê-la de 
forma racional e eficiente, produzindo ãlcool em 

quantidade suficiente para abastecer ~n~a boa parte 
da frota nacional de veículos. 

E fez esse grande esforço a partir da convoca-· 
ção do Governo do Presidente Ernesto Geisel para 
que se produzisse urna fonte renovável de energia. 
O e1111resariado brasileiro respondeu a esse grande 
desafio: produziu álcool de boa qualidade, e o Brasil 
conseguiu, em pouco tempo, afirmar-se como uma 
nação detentora de uma tecnologia extremamente 
importante para a composição, .o reforço da matriz 
energética nacional. 

Por isso, afirmamos que o Brasil se orgulha de 
ser o único País capaz de criar uma alternativa con
creta para o petróleo. 

O ãlcool carburante, produzido pelo Programa 
Nacional do Álcool, serve de exemplo para todo o 
mundo. É evidente que não precisamos, passiva e 
eternamente, depender do pe!róleo, pois este com
bustível, fonte energética eficiente e; no momento, 
barata, é politicamente melindroso, fisicamente es
gotável e antlientalmente muito agressivo. 

Os prodttores que responderam a esse apelo do 
Governo o fizeram com determinação, entusiasmo e 
demonstraram que podem dar respostas eoonônicas 
válidas para esse grande desalio dll Governo brasileiro 
de corT4Jiementar a sua malriz energética. 

Sr. Presidente, passado o Governo Geisel e, 
mais recentemente, os Governos anteriores, o Pro
grama Nacional do Álcool não vem recebendo o res
paldo necessário. O resultado é que dezenas e de
zenas de destilarias e usinas, espalhadas por todo o 
território nacional, passam por extremas dificulda
. des. E o que é pior, ameaça levar ao dese1111rego 
cerca de um milhão e trezentos mil úabalhadores 
que diretarnente tiram o seu sustento do setor su
croalcooleiro do nosso País. 

Esse drama torna-se mais flagrante quando 
observamos que o próprio Governo brasileiro já estã 
preocupado com o nível de desemprego em nosso 
País. Como aceitar que esse programa seja desmo
bilizado e que jogue na rua milhares de trabalhado
res, quer do setor agrícola, quer do sefor industrial 
de produção do álcool? 

É por isso que, em .born momento, os parlamen
tares que rilpresentam esses Estados, aí inCluídos de
putados e senadores, reuniram-se para formar essa 
frente· em defesa do Proálcool, dando apoio político 
para que o programa nã:i seja desativado, mas, ao 
con1rário, para que ele seja desenvol)lido, arrpliado e 
possa dar essa sua contribl.içã:> ao nosso País. 

É importante salientar que enquanto o Brasil 
trata o Programa Nacional do Álcool sem nenhuma 
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consideração, os Estados Unidos, agora no início de 
fevereiro, estarão lançando o seu programa do ál
cooL Por quê? Porque além de produzir uma energia 
extremamente importante, o álcool é um combustível 
limpo, que contribui para a diminuição da poluição 
nos centros urbanos. 

O Brasil, em função de sua tecnologia, tendo 
recebido a visita de centenas e centenas de delega
ções de vários países, '1lrgulha-se de ter pioneira
mente descoberto essa tecnologia, mas lamenta que 
esse programa não tenha o apoio necessário para 
crescer e se desenvolver. Ao contrário, vem sofren
do atualmente a desatenção do Governo, levando 
ao desespero milhares de pais de famffias que estão 
dese~ados. . 

Por isso, nós parlamenfares integrantes desta 
Frente Parlamentar de Defesa do i"rograma do Ál
cool vamos, apoiados em estudos técnicos, lutar, fa
zer reuni<SE!s, debater para que esse programa seja 
incentivado, seja ampliado e possamos ter a matriz 
energética brasileira dando um componente múto 
importante à participação do álcool. 

Lamentamos, Sr. Presidente, inclusive, uma 
decisão recente do Governo que ampliou a possibfti
dade de utilização do gás natural como combustível 
de veíctJos. Acreditávamos que esse gás deveria 
ser utilizado em substituição ao áoesel e não concor
rendo com o álcool que hoje alimenta boa parle da 
frota automobilística nacional. 

O Sr. Arlindo Porto - Permite-me V. EX! um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com muito pra
zer, nobre Senador Arlindo Por-lo. -

O Sr. Arlindo Porto - Senador, Minas Gerais 
não é fão importante quanto o seu Estado no que diz 
respeito à produção do álcool. Nosso Estado, à épo
ca do lançamento do Programa Nacional do Álcool, 
procurou estruturar-se através de suas terras férleis, 
por intermédio de seus produtores que buscavam 
uma alternativa económica, da mesma forma os em
presários que fizeram investimentos confiando que 
seria urna política governamental duradoura Obser
vamos, com a manifestação do nobre e ilustre Sena
dor, urna outra realidade: o brasileiro se viu na ilusão 
de adquirir seus veículos à álcool, as indústrias auto
mobilísticas se adequaram a esse fim, caminhando 
à frente de todos ao produzir em grande escala es
ses veículos. Sentimos uma verdadeira frustração; 
muitas usinas estão com suas atividades encerra
das, inúmeros produtores, encorajados pela política 
do Governo, buscaram alternativas de financiamen
to. Hoje, quando analisamos os grandes devedores, 

especialmente os do Estado de Minas Gerais, va
mos encontrar os produtores de álcool, não apenas 
os que acreditaram nas usinas, mas os produtores 
rurais na busca ~urna alternativa empresarial e de 
produção. FICO preocupado, quando o nobre Sena
dor assim fala, fazendo este registro, mas também 
fico feliz em saber que existem parlamentares que 
estão procurando discutir alternativas e encontrar -
quem sabe- novos caminhos. Nãp sou e não quero 
aqui defender catástrofes, mas, sem dúvida, tere
mos novas crises do petróleo, e o Brasil tem que 
mudar essa sua tradição de buscar alternativas so
mente quando acontece o fato. Creio que já está no 
momento de implantarmos uma política de curto, 
médio e longo prazo, não apenas para a geração de 
emprego e renda, bem colocado por V. f:xi!:, mas 
buscando uma solução alternativa para uma futura 
crise de petróleo que naturalmente acontecerá O ál
cool, um energético renovável, dá a nós, brasileiros, 
que dominamos a tecnologia, a segurança de en
frentarmos outros momentos difíceis em relação ao 
petróleo. Os nossos cumprimentos, especialmente a 
nossa solidariedade, neste momento tão importante 
para o setor sucroalcooleiro nacional. · 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço a 
gentileza do aparte de V. Ex" e o incorporo com mli
ta alegria ao meu modesto pronunciamento, dizendo 
que concordo plenamente com as observações que 
acaba de fazer. 

Realmente, é preciso salientar que o petróleo 
que hoje o Brasil importa não é tão barato assim e 
que essa importação não pode ser feita de forma tão 
permanente, como pensam muitas das autoridades 
do Governo Federal. 

A questão do Oriente Médio não foi resolvida 
Ainda existem ali grupos religiosos que se estão or
ganizando e que poderão, a qualquer momento, de
flagrar um novo conflito, e, corno ocorreu no passa
do, os preços do petróleo irão disparar. Ainda mais, 
se o programa do álcool não estiver em funciona
mento, o nosso País poderá sofrer conseqüências 
extremamente graves. 

De outra parte, é importante salientar que, para 
manter a tranqüilidade no Oriente Médio, as nações 
têm que investir bilhões de dólares naquela região, o 
que mostra que, na realidade, o custo aparente de 
doze dólares por barril de petróleo não é esse. Esse 
custo é bem .mais elevado em função de todo o com
plexo mlitar que é preciso ser montado naquela re
gião para que a paz seja mantida 

Por isso. é que defendemos a idéia de que o 
Governo Federa! deve olhar com mais carinho o 
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Programa Nacional do Álcool. Não se traia de salvar 
usina, usineiro ou industrial falido, e V. EJta sabe 
muito bem, trata-se de manter, preservar um progra
ma nacional, com tecnologia de domínio nacional, 
que está sendo exportado para outros países, que 
estão vindo buscá-lo. Devemos preservá-lo para o 
próprio interesse nacional, conscientes de que é um 
energético importante, limpo e que contnbui para a 
geração de milhares de erirpregos, sobretudo no 
momento em que o próprio Governo reconhece que 
eslá havendo recessão econõmica e que é preciso 
gerar mais empregos e mais renda em nosso País. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, pela pri
meira vez esta Frente Parlamentar congregou em
presários do setor, fornecedores de cana e os pró
prios trabalhadores da zona agrícola Os três seg
mentos da cadeia produtiva estãb irmanados no 
mesmo esforço de preservação do Proálcool. 

Tenho certeza de que na Câmara, assim como 
aqui no Senado, todos os partidos políticos terão 
representação, desde os parlamentares do PCdoB 
até os de partidos considerados mais à direita. todos 
assinarão a ficha de adesão a esta Frente de Defesa 
do Programa Nacional do Álcool. Este falo mosl!a 
que ela terá um papel importante, que é o de dar ar
cabouço político ao esforço que o setor está fazendo 
no sentido de assegurar sua continuidade. 

O Sr. Lúcio Afcantara·- V. Ex!! me permite um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço V. Exl', 
Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcantara - Senador Joel de Hol
landa, V. Ex"- traz ao debate um asSunto imporlante. 
Sabemos - e o Senador Arlindo Porto frisou isso em 
seu aparte - que muitos empresários se lançaram 
nesses empreendimentos confiando no Governo Fe
deral. T odavía, esse progralna tem funcionado num 
ziguezague, num vai-e-vem que só tem prejudicado 
a alivídade sucroalcooleira. De repente, tínhamos 
praticamente quase todos os carros do Brasil funcio. 
nando com álcool. Hoje, creio que esse número está 
em menos de 10% na produção das montadoras. 
Isso para exemplificar. Há os desentendimen10s com 

· a Petrobrás; falia de ressarcimen10 de recursos refe
rentes à equalização de preços, que deveriam ser 
devolvidos aos produ10res de álcool; o famoso pas
seio do álcool, que é produzido e passeia pelo País 
todo para voltar ao mesmo lugar; enfim, esse é um 
assun10 que tem vãrias facetas a serem examina
das. Pedi o aparte apenas para trazer ao discurso 
de V. Exl! uma curiosidade: lendo o ãlário do Presi
dente Getúlio Vargas, em mais de uma oportunida-

de, em eventos, ele fala sobre o lançamen10 do ál
cool au!Dmotriz, quer dizer, o álcool para abastecer 
veículos au10molores. Portanlo, há muito tempo - aí 
pelOs anos de 1932, 1933 -,o Presidente Vargas es
lava envolvido em um programa de produção de ál
cool para consumo por parte dos veículos au10m010-
res. Todavia. permanecemos nessa mesma cificul
dade, sendo que ela se agrava a cada dia, porque a 
situação dos produ10res e, conseqüentemente, dos 
trabalhadores de todos os segmentos envolvidos na 
indústria alcooleira é mlito difíal. V. Exl' pertence a 
um Estado que é um dos grandes produklres de 
açúcar e de álcool e, mais do que ninguém, conhece 
a dificuldade extrema do setor. Portanto, o pronun
ciamen10 de V. Exl' é oporúJno e deve servir como 
um alerta ao Governo para, de uma vez por todas, 
encontrar uma solução para esse problema e para 
que não fiquem todos os que estão envolvidos com 
a produção do álcool ao sabor dos humores do Go
verno, ora ealintiando, ora desealimulando a produ
ção de élcool, com graves conseqüências para cer-
tas áreas da economia brasileira. .~ 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço ao 
ncibre Senador Lúcio Alcanlara a gentileza do apar
te. Realmente, esse é o grande dilema que o se10r 
vive: o Governo tem interesse no Proãlcool? O 
Proálcool é imporlante para compor a matriz energé
tica do País? Ou o Proãicool deve ser deixado defi
nhando, até sua extinção? 

Amanhã, nobre Senador Lúcio Alcântara, às 11 
horas, está marcada uma audiência com o Presiden
te da Replbfica Fernando Henrique Cerdoso, justa
mente para se tentar obter de Sua Excelência uma 
definição sobre o Proálcool Sua Excelência, já na 
Sudene, afirmava que dava importância ao Proálcool 
e o julgava prioritário. Repelíu essa afirmação em 
Alagoas, tem repetido em todas as suas conferên
cias. Vamos ouvir de Sua Excelência amanhã se na 
prática essa prioridade es1á sendo executada, por
que o se10r está atravessando fase extremamente 
difícil, as usinas e as destilarias estão fechando e 
com elas as cidades; cidades importantes como Pal
mares, Barreiro, Vicência e tantas outras, de Per
nambuco, da Pal'alba, de Alagoas, do Rio Grande 
do Norte, de São Paulo e do Paraná, que estão so
frendo a crise de desemprego por conia da diminui
ção das alividades de produção de cana e de álcool. 

Por isso, a Frente Parlamenlar criada na quar· 
ta-feira já tem agendada amanhã, com o Presidente 
da RepCi:llica. a sua primeira entrevísla, quando ten
tará obter de Sua Excelência uma definição sobre o 

·Programa 
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O que Íl11)0rla é salienlar que o Brasil pode ter 
no Proálcool uma altemativa importante para a com
plemen1ação da sua iqxlrlação de petróleo, que é 
um energético baslante co~icado - depende, n. 
clusive, de fatores políticos do Oriente Méã10 - e 
que, se complementado com o Programa Nacional 
do Álcool, poderá assegwar ao País tranqüifldade 
para o seu desenvolvi~to industrial e para a pró
pria retomada do desenvoMmento econômico. 

Por eslaS razões, Sr. Presidente, quero, mais 
uma vez, s3udar. a criação dessa Frente, que tem 
um papel imporlante e que .nao pretende defender 
nenhum industrial do setor, mas defender um pro
grama, que, sendo nacional e baseado em tecnolo
gia pesquisada pelo próprio País, em que foram & 
vestidos mais de US$25 milhões anualmente, deve 
ter continuidade. ~ 

AssÍI'I). vamos ao Presidente da República 
amanhã e vamos debater com toda a sociedade a 
importancia de continuar apoiando o Programa Na
cional do Álcool como forma de gerannos empregos 
para as populações, não. somente de São Paulo, Pa
raná e outros Eslados do Sul que produzem, mas 
principalmente da Região Nordeste, onde a ativida
de canavieira é a principal empregadora de mãCH!e
obra, como acontece no meu Estado. 

Agradeço a V. EJlil a deferência que me conce
deu e ao nobre Senador do Amazonas, Bernardo 
Cabral, que lambém me permitiu usar o microfone 
nesta tarde. Agradeço também aos nobres Senado
res que me apartearam. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral, digno representante do Amazonas. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, dia 28 de 
janeiro de 1996- chamo a atenção da data para que 
os eminentes Srs. Senadores vejam o que é o tem
po -.a Folha de S. Paulo, na sua página 14, estam
pa esta manchete: "Perda da Amazônia toma imagi
nação militar"; e, corno subtítulo: "Especialistas vêm 
interesse de grandes potências em internacionalizar 
a região e defendem a ação preventiva". 

Em 1967, Sr. Presidente, quando chegava à 
Cãmara dos Deputados, bem moço, pronunciei um 
discurso que foi publicado no Diário do Congresso 
Nacional no dia 11 de março de 1967. Veja V. E#: 
11 de março de 1967. A publicação da Folha de 
S.Paulo é de 1996. Quase trinta anos decorridos! 

O Diário do Congresso Nacional publicou 
no dia 11 de março de 1980, em segunda edição 
desse meu livro, ponanto, treze anos decorridos e, 
agora. vinte e oove anos depois, publicava eu 
esse discurso e dava a ele o seguinte b"tulo: "Cobi
ça internacional: grave ameaça que paira sobre a 
Amazônia • E o parágrafo diz textualmente o se
guinte: 

Refiro-me ao que os jornais ultimamen
te vêm comentando e que se convencionou 
chamar a internacionalização da Bacia Ama
zônica. lnegavÉ!Imente, um gigantesco. espa
ço aberto, a Amazôniá é olhada pelos ho
mens lá de fora como a maior área desértica 
do mundo. 

E, logo após, eu mostrava os limites da 
Amazônia 

Como todos sabemos, ela é limitada a 
Oeste e a Noroeste pelo Brasil Central e 
mais pela Venezuela. Colômbia, Peru e Bolí
via; e, a Leste, pelo Oceano Atlântico. Sua 
fronteira internacional, dizia eu, é da ordem 
de 8.333 quilõmetros, um dado estarrece
dor. Vejam bem V. Ex% o que significa uma 
fronteira de 8.333 quilõmetros abertos a 
toda uma gama de acontecimentos. Ba 
mede, no limite com a Venezuela, 1.495 qui
lômelros; com a· Guiana Inglesa. 1.606; com 
a Guiana Francesa, 655; com a Guiana Ho
landesa, 593; com o Peru, o percentual 
imenso de 2.955; com a Colômbia, 1.644; e 
com a Bolívia. 1.960. 

E dizia exatamente, linhas após, Sr. 
Presidente, que esse problema: 

·-deve ser tratado assim, com dados 
estatísticos, para que amanhã não se diga 
que a Cãmara, na hora em que se encerra
va o periodo governamental do Senhor Cas
tello Branco, por um de seus membros, agiu 
como os abissínios, que atiram pedras ao 
sol, quando este se põe. 

E não se diga que a Câmara se omitiu. 
Chamo a atenção do Senhor Presidente da 
República antes que Sua Excelência entre
gue o poder ao seu sucessor, enquanto dis
põe ele da máquina de cassações. Seria 
mais cõmodo para mim 'azê-lo depois, 
quando já decorrido o perícco do seu man
dato. Arrosto, todavia. com essa conseqüên
cia, ao ocupar a tnõuna, Sr. Presidente, mas 
o faço com absoluta tranqüilidade- tranqüili
dade que paira sobre os homens que, ao 
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olharem para trás, não têm vergonha de se
guirem para lrenle. 

A seguir, eu dizia: 
Chamava eu a atenção para o fato de 

que as áreas da Bolívia, do Peru, da Co!Om
bia, da Venezuela e do Equador são áreas 
fronteiriças, que exigem a maior atenção 
dos que têm o sentimento de brasffidade, 
pois fácil é se deduzir que a Amazônia brasi
leira corresponde a mais de 65% da área to
tal da América Latina e sozinha é maior do 
que os países latino-americanos. 

E com o rompante dos jovens, jã ao final do 
discurso, pedia que me relevassem o que eu chama
va de patriotismo amazõnico e afirmava que esta 
Nação jamais alcançarã seus gloriosos destinos, en
quanto os poderes centrais pennanecerem indiferen
tes ao desenvolvimento daquela vastíssima área, 
até hoje marginalizada e voltada ao maior atraso. 

Vejam V. Exls, eu dizia isso num discurso hã 
quase trinta anos com idealismo, que não perdi de 
vista. Hoje, talvez amadurecido para poder abordar 
esse tema como pretendo, lembro que, antes deste 
jovem Deputado, Arthur Bernardes jã havia enfrenta
do a briga no que ele chamava de Hiléia Amazônica. 
Depois, mais tarde, houve uma chamada Operação 
Amazônia - OBAM, que foi completamente desarti
culada ·porque denunciada pelo enlão Governador 
Arthur César Ferreira REiis, como a internacionaliza
ção da Amazônia, homem insuspeito a todos os ân
gulos porque apenas cultivava a defesa de sua re-
gião. . 

Mais adiante, Sr. Presidente, jâ no dia 12 de fe
vereiro de 1968, em discurso pronunciado na sessão 
ordinária, no Grande Expediente, na função de Líder 
do MDB, eu pedia a criação de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito e chamava a atenção para o 
fato de que a Amazônia tinha estado no panorama 
da imprensa intema,_ciOQat com cinco investidas: pri
meira, a campanha de esterilização de mulheres na
quela área; segunda, denúncia quanto a terras com
pradas por cidadãos norte-americanos; terceira, co
mércio de exportação de cabeças de cadãveres hu
manos com implicação de um professor universitã
rio; quarla, aumento do surto de contrabando de mi
nério por estrangeiros; quinta e última, projeto do 
Hudson lnstitute acerca da construção do chamado 
lago amazõnico. 

A denúncia foi feita naquele discurso, que estã 
nos Anais da Casa e que é o ponto de ligação que 
quero fazer com esta publicação de ontem. Eu dizia 
que com a criação do lago amazônico se abriria uma 

brecha, distanciando aquela área do sul do País. O 
crescimento da área passaria a ser para o exterior -
para o norte da América Latina e para a América do 
Norte, propriameQte dita, ãJStanciando-se, portanto, 
do sti do País. E aquela área não pode crescer eco
nomicamente sem se voltar para o su do País, pc)r
que senão vai se submeter a processo politico e 
econõmico, todo ele voltado para o exterior. Conse
qüentemente, chegar-5e-ia a essa internacionaliza
ção, que é um velho sonho, velho e acalentado so
nho de grupos alienígenas, que agora: querem, a 
toda prova, essa desculpa do lago para isso. 

E ressaltava: 

Mas, ainda hã mais. Seria inundada 
uma área, cujo potencial de minérios ainda é 
desconhecida- e àquela altura o era-, com 
a qual se tiquidaria uma criação de milhares 
de búfalos no Pará e criação de gado va
cum, que existem nos municípios ainda hã . 
pouco citados, e até acima de um milhão de 
cabeças, além de inundar jazidas de ouro, 
estanho e outras riquezas minerais que exis
tem naquela área. 

Sr. Presidente, trinta anos depois, a Folha de 
S. Paulo abre a reportagem com esse lead: 

Especialistas em Assuntos Mirrtares 
vêem a Amazônia como o ponto mais vulne
rável do terrilório nacional e defendem açõ
es das Forças Armadas para garantir a so
berania da área. 

Não ficam, Sr. Presidente, em uma declaração 
pura e simples. Trazem, entre aspas, a declaração 
do VK:e-Aimirante da reserva, Armando Vidigal, Ex
Comandante da Esoola de Guerra Naval: 

Não é um absurdo imaginar duas situa
ções para uma possível intervenção da ONU 
(Organização das Nações Unidas) na re
gião. A primeira seria para assegurar a pre
servação da floresta sob o argumento de 
que a depredação prejudicaria a humanida
de. A segunda seria urna declaração de in
dependência da "nação lanomami', com o 
reconhecimento pela ONU de um país onde 
estã a reserva indígena, com 9 milhões de 
hectares. 

Hã sempre o risco. O melhor é ter uma 
grande capacidade de dissuasão e mostrar 
que sairia muito cam<ntervir em nosso país. 

O Conselheiro da Esoola Superior de Guerra, 
Jorge Boa Ventura, diz que o Brasil deve ficar atento 
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à tendência do Conselho de Segurança (Estados 
UnidoS, Grã-Bretanha. Rússia, China e França) de 
assumir a noção de "soberania relativa" em áreas de 
"interesse da humanidade", como a Amazônia. 

Prossegue o jornal: 

A Amazônia é altamente cobiçada 
como reserva mineral e natural por paises 
com peso na c;ondução de assuntos mun
diais. 

Eu denunciava em 1968 a inundação defendi
da pelo Hudson lnstitute - não se conhecia o po
tencial daquela região; depois a Vale do Rio Doce 
para lá foi. Hoje, quando se tem noção daquela ri
queza, jã se vai pela via oblíqua e não mais por 
aquela caminhada que se convencionava chamar 
pelos passos nonnais da intemacioRalização. 

O assunto é gravíssimo. Tanto é grave que de
pois de ouVir os eminentes Senadores Arlindo Porto 
e lúcio Alcãntara, voltarei para o que diz Aeroná.uli
ca, Exército e Marinha 

Ouço o Senador Arlindo Porto. 
O Sr. Arlindo Porto - .Nobre Senador, en

quanto V. Ex" fazia o pronunciamento destacando a 
internacionalização da Amazônia, eu ficava anali
sando: vinte e nove anos de experiência que V. Exª 
trouxe do Amazonas ao CongleSSo Nacional. Hã 
vinte e nove anos, V. Ex" usava da tribuna para fa
zer uma advertência, fazer uma avaliação sobre a 
Amazônia As ameaças sobre a Amazônia conti
nuam. Na Amazônia, especialmente no Estado do 
Amazonas, falta ainda infra-estrutura depois de tanto 
tempo. O desenvolvimenfó naquela região tem acon
tecido, mas é um. élesenvolvimarto sem planejamen
to. Alguns segmentos buscam alguma atividade eco
nômica, mas, sem dúvida, deixam muito a desejar 
para a realização daquele sonho que, tenho certeza, 
V. Ex" sempre carregou. Ações isoladas são i~e
mentadas pelos Governos, e V. Exll registra um mo
mento da História ocorrido num periodo de exceção. 
Entramos novamente-no processo democrãlico, mas 
as ações concretas não têm acontecido. V. Ex" re
gistra com muita propriedade as riquezas da Amazô
nia, que continuam ao relento. E, de maneira ainda 
muito mais grave, questiona: Onde está a soberania 
da grande Amazônia? E quando falamos em sobera
nia da Amazônia estamos falando em soberania na
cional. A Amazônia não representa, para nós brasi
leiros, apenas o ontem, mas o hoje e o amanhã Por 
isso estou preocupado e faço essa avaliação: se hã 
29 anos V. Ex~ vinha aqui para fazer uma advertên
cia, hoje V. Ex" volta para fazer a constatação de 
que, na realidade, algo foi feito, mas que é preciso 

ainda fazer muita coisa Com propriedade, V. Ex" 
traz a esta Casa, para debate, a importância de a 
soberania nacional prevalecer. Não haverã sobera
nia nacional enqyanto houver pontos frágeis no 
País. E hoje a Amazônia é um ponto frágil nesse as
pecto. Meus cumprimentos a V. Exª, especialmente 
pela lição que V. Exª nos traz, com prudência e com 
eqlilibrio, V. Exll esperou por 29 anos, mas sabe, 
sobretudo, que, num determinado momen10, ações 
conclelas precisam ser tomadas. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Arlin
do Porto, em primeiro lugar, quero ag~G~decer a V. 
~ e dizer que, àquela altura, quando requeri a 
constituição de urna Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar a responsabilidade do chamado 
Hudson lnslitute, no final de 1 968, por coincidência, 
logo após, foi decretado o A10 Institucional o!! 5. Fui 
incluído na cassação, perdi o meu mandato de De
putado Federal e meus direitos polilicos foram sus
pensos por 1 O anos, porque teria feilo essa denún
cia 

Observe V. Exª como valeu a pena ter contri
buído para, quase trinta anos depois, ver confinnado 
que a razão estava com aqueles que defendiam a 
sollerania. E diz bem V. Ex": . naquela época, o go
verno de exceção não permitia que fizéssemos uma 
anãlise mais globalizada, mas agora, no regime de
mocrático, todos podemos con.ribuir, sem que haja 
nisso xenofobia, até porque o instante é de grande
za, o instante não é de provocar incêndios, e sim de 
apagã-los, mas que não se perca de vista as investi
das de internacionalização, como a criação do •gran
de lago amazônico", o aumento do contrabando de 
minérios e o narcotrãfico, sempre se entendendo 
que se deveria fazer convênios onde o nosso País 
pudesse estar perdendo a sua_ soberania. 

Agradeço a V. Exª a interferência e ouço, com 
muilo prazer, o Senador lúcio Alcântara 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Ber
nardo Cabral, vou ser breve, para pennitir que V. Ex" 
possa continuar desenvolvendo seu raciocinio sobre 
essa matéria, muito importante para todos nós. V. 
Ex" quer fazer um víi)Culo entre o discurso que fez 
hã 29 anos e a intervenÇão de hoje, ligada a urna 
matéria publicada na Folha de S. Paulo, sobre a 
preocupação dos militares com a Amazônia O que 
gostaria de ouvir de V. Ex", como homem que co
nhece profundamente a região, é até que ~nto es
sas intervenções do Governo na Amazônia contri
buíram para povoã-la, desenvolvê-la e integrá-la ao 
Brasil, para espancar de uma vez por rodas esse ris
co de internacionalização, sob o pretexto de que o 
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Brasil não cuidava ou não cuida convenientemente 
dessa área, que seria de interesse da humanidade, 
e não apenas do nosso País. Recuando, ternos os 
soldados da borracha, os nordestinos que migraram 
para extrair borracha na Amazônia; os serviços de 
mobilização pelos trabalhadores da Amazônia; terri
tórios que se transformaram em estados; assenfa.. 
mentos de colonos pelo Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária; itfiigração de gaúchos 
para ocuparem determinadas áreas da Amazônia; o 
Calha Norte, um projeto de fortalecimento das nos
sas fronteiras; Serra Pelada; a abertura de rodovias, 
como a Transamazônica; a Zona Franca de Manaus; 
a criação de bancos de desenvolvimento, como o 
Basa; o Fundo Constitucional do Norte, do .qual V. 
Exª, como Relator da Constituinte, foi um dos co-au
tores; até o Sivam, uma iniciativa qoe pode ser de 

· vafia para a Amazônia, sobretudo para o controle do 
seu tráfego aéreo; enfim, todo esse esforço, coorde
nado ou não, isolado, errático, mal planejado. Que 
repercussões essas providências trouxeram para a 
Amazônia? Gostaria de obler de V. ~ uma aprecia
ção, ainda que sucinla, porque rã> há terrpo para es
gotar uma matéria da extensão des1e. Mas pelo menos 
para que nos tranqüfizemos ou nos inquietemos mais 
com o que existe na Amazônia Preocupo-me rmito, 
quando se fala em reduzir o tamanho do Estado, os 
papéis do Estado, com regiões como a Amazônia, 
onde rã> existe, ml.itas vezes, Estado nenhU'Tl para 
assistir oo homem, para oferecer segurança, saúde, 
educação e todas as outras a!ivida:les que o Estado 
deveria exercer, principalmente numa região remota, 
de difícil acesso, escassamente povoada, como é a 
Amazônia O que será. então, da AmàZônia se o Esta
do recuar excessivamente no seu ~ O que pode
remos esperar dessa atitlx!e? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Se
nador .Lúcio Alcãntara, o risco que corre um orador 
da tribuna é receber um aparte que acabe comple
tando o seu pronunciamento. V. Ex", não digo que 
furta, porque se fosse roubo seria com violência, 
mas pelo menos me retira a oportunidade de fazer 
justiça a um mililar e a um civil quando da conclusão 
do meu discurso. 

A justiça ao mililar começa com a criação da 
Zona Franca de Manaus. Nenhum presidente eleito 
pelo voto popular conseguiu dimensionar a ·necessi
dade de ocupação daquela área imensa e vazia. E 
como precisava ser ocupada, para ela tinha alguém 
que voltar os seus olhos e criar incentivos que pu
dessem brotar dali. Foi um militar, o Marechal Cas
teilo Branco, que criou a Zona Franca de Manaus, 

tentando transformá-la, digo tentando porque houve 
um desvirtuamento, mais tarde, numa área que des
se o if11l!Jlso não só no terreno econômico industrial, 
mas também no te11eno ecológico. Mais tarde o que 
se viu foram distorções que se agravaram com o 
tempo, mas que têm merecido a nossa condenação. 

E a justiça ao civil é áo Presidenle Samey. As 
homenagens devem ser fei1as a ele, que criou o Proje
to Calha Norte. •o Projeto Calha Norte - segundo in
fonna a Folha de S. Paulo - recebeu no ano passado 
1 0% dos recwsos que consumiu no seu auge, em 
1989, quando foram investidos R$47 milhões. A previ
são para 95 era de R$8 milhões, mas só R$5 rtlilhõeis 
chegaram. O Orçamento de 96 prevê R$8 milhões." 

Não quero fazer comparação com o que se 
tem gasto com os bancos. Sei que v_ Ex• está ta: 
zendo o raciocinio de que se tira dos cofres do Go
verno para se injetar nos bancos. Não é isso. ESse~ 
projeto in!erministerial, criado para a melhoria da in
fra-estrutura da região. que não seria realizado ex
clusivamente por forças militares, ao cabo,e ao fim, 
tem lá só as três Forças, eSpecialmente o Exército, é 
que estão ali fazendo a maior parte. Para dar uma 
idéia a V. Ex", um mini-hospital com 25 leitos, cons
truido em lauare!ê, no Amazonas, ilustra o proble
ma. Pronto para funcionar, mas está fechado. Nin
guém se responsabiliza por sua operação. O Exérci
to, que tem só 70 homens no local, afirma não poder 
encampá-lo. 

Em T abatinga e São Gabriel da Cachoeira, 
também no Amazonas, há hospitais sob administra
ção de mililares porque a tropa instalada é mtito 
maior, mas 90% dos pacientes atendidos, porém, 
são civis. 

Ora, veja V. Ex" como houve uma diStorção do 
Projeto Calha Norte. Quem conhece aquela região 
como eu sabe que a sua existência e realização se
riam uma espécie de salvaguarda daquela área de
sértica de que eu falava no começo do meu pronun
ciamento. 

Para os mililares ligados ao Sivam, outro proje
to da Aeronáutica para a área, não são palavras mi
nhas, vejam a coincidência, os inimigos da Amazô-

- nia continuam sendo os mesmos de 30 anos atrás. 
Lembra V. Exa. do meu discurso, quando isso eu 
denunciava, ainda jovem. E continua a noticia: "Co
biça internacional pelos recursos minerais, expansão 
das fronteiras indígenas e invasores estrangeiros 
travestidos de narcotralicantes e contrabandistas. A 
fonna de atacá-los, no entanto, mudou. Ainda mais, 
afirma que a • SAE (Secretaria de Assuntos Estraté
gicos) e o Ministério da Aeronáutica sêo responsác_ 
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veis pelo projeto que materializa a "adoção de um 
novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia". 

Sr. Presidente, V. Exª me adverte de que o 
meu tempo está esgotado. Não quero ser grosseiro 
com a Mesa Não tenho tempo para desenvolver o 
que pensava, mas esteja certo de que voltarei a esta 
tribuna 

Tentei fazer uma espécie de análise, para cha
m~r a atenção dos meus Colegas para o debate. É 
claro que um assunto dessa natureza não pode ser 
tratado de forma emocional. Há os que fincam o pé 
no sentido de agredirem idéias que nascem, como 
se idéias fossem metais que se fundissem e se jo
gassem fora no cadinho do desprezo. 

O que penso, Sr. Presidente, é que o Senado 
Federal de hoje, como no passado, sempre foi com
posto de uma maioria que está acilfla dos cinqüenta 
anos. portanto. que tem a responsabilidade da matu
ridade. No· passado, quando eu enlocava esse as
sunto, o fazia como homem preocupado com a mi
nha região. Hojé, eu o faço preocupado com o meu 
País. Sinto que os fatos não se desenvolvem da for
ma como seria ideal. 

Ora, o que é preciso na consciência de cada 
Parlamentar? No tom analítico, trazer, cada um, a 
sua contribuição. O eminente Senador Lúcio Alcân
tara disse das suas preocupações e alinhou - e é 
pena que eu não possa decompor como tudo aquilo 
que gostaria de fazer - no sentido do que a região 
precisa O de que necessita, sobretudo, Sr. Presi
dente, é um pouco mais de sentimento de brasilida
de. Não se faz C811lJanha, sentindo o que é uma ci
dadania, se não se conhece befll aquela área 

Lembro-me bem, quando estudante de Geo
grafia, de como a Amazônia sempre foi relegada 
como enteada da Nação. Por isso, hojé, corno ho
mem daquela área, estou pedindo aos meus Com
panheiros do Senado Federal que consigamos, jun
tos. trazê-la como filha da Nação e não mais como 
enteada 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pela Sr" 1 ª Se
cretária em exercício, Senadora Emif~a Fernandes. 

São lidos os seguintes 

OFÍCIO NQ 44/PT 

Brasflia, 30 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar os Deputados Paulo Bernardo e 
.J,'!o Cóser, corno titular e suplente. respectivamen-

. · · :~•. • .;:;:,1\ -~""..: n.=:.ru rh:!.t:fO$ .l,aques_ Wagner e 

Ariindo Chinaglia, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a apreciar a ~adida Provisória n2 1.287, 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 1996. - . 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência proteslos de elevãda estima e 
consideração. - Deputada Sandra Starling, Líder 
em exercício. 

SGMIP 11" 53 

Brasma, 26 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que o Bloco Parlamentar PFUPTB indicou a De
putada Laura Carneiro; como titular, para integrar a 
Comissão Misla de Planos, Orçamentos Públicos e 
Rscalização, em substituição ao Deputado Arolde 
de Oliveira 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. - Luis Eduardo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio cafeteira) - Se
rão feitas as slilstituições sorJCitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido ~ 
Sr" 1e Secretária em exercício, Senadora EITillia Fer-
nandes. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 35, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Pelo falecimento do ex-Deputado Federal e ex

Ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Co
mércio, Roberto Cerdoso Alves, requeremos, nos 
tennos do arl 218 do Regimento Interno e de acor
do com as tradições da Casa, as seguintes homena
gens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condOlências à familia e ao 

Estado de São Paulo. 
S3Jii das Sessões, 29 de janeiro de 1996. -

Lúcio Alcantara. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio cafeteira) - O 

requerimento lido depende de votação, para cujo en
caminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro o 
encaminhamento. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado . 
Será cumprido o solicitado no requerimento. 
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A Mesa se associa ~ homenagens para, em 
nome da Casa, também manifestar sentimentos de 
pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Epilácio Cafeleira) - So
bre a mesa, requerimenlo que será iOO pela S/ll1i. Se
cretária em exercício, Senadora Em11ia Fernandes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO lif2 36, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, 11, c, 12, combinado 

com o art. 1 01 , I, do Regimenlo Interno, requeiro 
que sobre o PLS n" 306, de 1995, que dispõE! sobre 
os instrumentos de controle do acesso aos recursos 
genéticos do País, além da Comissão de AssunlOS 
Sociais, cons1ante do despacho iojcial de ãiSiribui
ção, seja ouvida, também, a Comissão ·de Consti!U-
ção e Justiça (CCJ). . 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1996. -
Senador Lúcio Alcan1ara. 

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O 
requerimento lido será incluído na ordem do dia, 
oportunamente, consoante o disposlo no art. 255, 11, 
alínea c, item 2, do Regimento Interno. 

Voltamos à lista de Oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá (Pausa) 
Concedo a palavm ao nobre Senador Laura 

Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso.). - Sr. Presidente, 5r"s e Srs. Se
nadores, é bom viajar. A movimenlação dos homens 
enriquece, através das experiêncii;Js adquiridas, a 
sua inteligência Talvez muitos deuses mitológicos 
chegaram à condição de demi...-gos pelas andanças 
que fizeram por este mundo. De Aníbal à Napoleão, 
está provada a virtude do conhecimenlo que se ad
quire através das viagens. Fernando Henrique car
doso, nosso Presidente, está em sua 161' viagem, 
após a posse. E, lá na lndia, talvez em contato não 
apenas com l3rahma, VIShnu e Shiva, a tríade princil
pal do povo hindu, mas com algum deus ou alguma 
deusa da sao Idade, Fernando Henrique Cardoso, 
nosso· Presidente, declara - e os jornais de ontem 
publicaram, um deles na primeira página - que não 
apenas pretende, tal corno a lndia, um lugar no Con
selho de Segurança da ONU, mas quer também 
uma moãlficação de toda a sua postura . 

É a saudade, talvez, do passado de oposicio
nista que o leva agora a entrar em oposição consigo 
mesmo, ao seu próprio Governo. E:le critica o FMI, 
tal corno fizera Malan hã cerca de .dois meses, por 

estar impondo o empobrecimento, a estabilização 
perversa à América Latina, aumentando o desem
prego, que ele agora promete reverter em desenvol
vimenfO e em pleno emprego. 

Há pouco tempo, ele dizia que o nosso Plano 
era rasponsabirrdade dele, que não linha nada a ver 
com Cavallo, nem com o FMI. Agora, protesta contra 
as conseqüências do Plano e promete que vai reali
zar uma nova metamorfose em sua conduta, em sua 
postura, em seu devir politico. Realmente, parece
me que o Brasil tem jeito, tem solução; um País que 
agüenta um Banco Central desse, um BNDES des
se, um desgoverno desse, um Governo supranacio
nal, que é o do FMI, impondo suas regras draconia
nas sobre a população. Realmente o Brasil parece 
que resiste e resistirá a tudo. 

Recebo, portanto, com muita satisfação essa 
nova metamorfose de Fernando Henrique Cardoso, 
que o coloca tão próximo da oposição, oposição, 
desta vez, a si mesmo. O Banco Central do Brasn é 
uma instituição que há mui1D vem merecendo nossa 
crítica. Mas corno não aciJSá.lo pelos seus clesman
dos e falta de visão, falta de cumprimen1o de seus 
deveras fundamentais, entre eles a fiscalização da 
rede bancária, que jamais foi feita? Os consórcios 
nem se diga, o Banco Central tarrbém não os fiscali
zou, deixando-os ir a falência e levar de roldão mi
lhares de pessoas que.acredilaram no sistema de 
consón:io para a compra de duráveis. 

Agora, o interventor do Banco Central afuma 
que o BC aumentou o prejuízo do BANERJ. Jornal 
do Brasil, pág. 1 o, do dia 27. de dezembro: 

"Na gestão dos interventores, as penlas 
do banco cresceram para 376.3 milhões." 

Afirma o próprio interventor. E ainda diz: 
"Nem nós, do governo do Estado, nem 

o Banco Central tem especialização para 
reestruturar bancos. Somos todos incoll1l8-
tentes nesse dificil trabalho". 

É Jna autocrítica que deve ser respeilada. 
O Banco Central parece que tem a sina do 

descaminho. Um seu diretor afirmou que desejava 
colocar a taxa de câmbio a cinqüenta centavos de 
dólar. Para acabar de arrasar completamente a in
dúsbia nacional, barateando as importações e des
tn.indo o emprego e o parque industrial do País. 

Agora Fernando Henrique Cardoso promete 
voltar ao desenvolvimentisrno da década de 50. Tem 
saudade do passado e reafirma que é preciso reto
marmos o desenvolvimento e assumirmos uma atitu
de critica diante do FMI, a quem ele culpa agora pe-
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los resultados, que reconhece, maléficos do Plano 
Real. 

Sabemos no que consiste a aiação do Proer, 
para proteger bancos falidos, bancos aos quais o 
mercado já julgou e condenou; o mercado, que é 
tmnsformado no julgador supremo dos julgadores, 
da eficiência e da capacidade adninistrativa neste 
País. 

É a lei do mercadd"que resolve, a lei maior. E o 
que diz o mercado? Leva dezoilo bancos à falência; 
e aqueles que acreádam na ãJVindade do mercado, 
no caráler ilurrinisla das relações de mercado, tra
tam de fazer o Proer para passar bilhões de reais, 
não para os bancos falidos, mas para os banqueiros 
falidos. 

Eu gostaria de deixar de lado o desimportanle 
para ler um depoirnentD que saiu +Klje no Correio 
BraziDense, pág. 6, numa coluna assinada pelo 
grande jorrialista Rtbem Azevedo Urna, que traz as 
mais graves acusações a respeito do Excel e a for
ma pela qual o Banco Cenllaf está resolvendo, a lo
que de caixa e sobre pressão. a questlo da falência 
suspeila do Banco Econ6mico. 

Passo a ler o artigo: 

"Brasil no mundo do crime 
O Senador Antonio cartos Magalhães 

achou boa a solução do Banco Cenllaf de 
vender o falido Banco Econ6mico do seu ex
amigo Calmon de Sá ao Consórcio Excei
Union 8ancaire Privée (UBP), de Genebra, 
Suíça. T ai operação já foi aql.i apreciada, 
mas um dossiê, entregue a este repórter 
pelo jornalista mexicano Lorenzo Carrasco, 
reabre o assmto e destrói a impressão oti
mista de ACM. 

O delegado da UBP nos Estados Uni
dos, Jacques Handái, foi preso em 1994 com 
Gary Kaminsky, da Dollar Tme lnc., de Holy
wood, sob ao r;açi!O de lavagem de ãmheiro 
st.4<J e-desvio c1e·061aies dos EUA para a Suf
ça. O episódio ac3xlu mosllaudo a UBP 
corno portão de enllada para um labirinto de 
crimes e bapaças, desde a lavagem de recu-
sos do natcobáfico ao contrabando de armas, 
venda de ouro rot.Dado, negocialas com imó
veis e suspeita de assassínio. Um trapaceiro 
de Frankfurt, Jl.l'gem Schneider, fimpou na 
UBP seus lucros imobiliários flauduentos. No 
meio do imbrogllo surgiu até a figU'a do prín
cipe Phllip, marido de Elisabelh IL" 

Quero apenas esclarecer que essa UBP eslá
se associando à Excel na negociata da compra do 

Banco Econ6mico, patrocinada pelo Banco Cenllaf 
do Brasil 

"A UBP se diz inocente de tudo e acu
sa HandaJio de ter agido sozinho. Mas este e 
dois contadores falavam sempre em nome 
da UBP, cujo presidente é André de Picciot
to, detentor de 80% do capital da Geopol 
Serviços, finna elaboradora de projetos 
geoecon6micos e geopolíticos para vários 
palses, dirigida por Pierre Hafliner, da CBI 
Hokling. Essa empresa, que trabalhava larn
bém para o Quantum Fund, do megaespe
culador George Soros, foi cOndenada por 
crimes de colarinho branco .• 

Além do processo nos EUA, a UBP 
está sendo investigada em Israel e na África 
do SuL Neste pais, o banco é acusado de 
desviar, com o Muticomrnerciale de Gene
bra. por dez anos, 160 toneladas de ouro 
(US$ 1 bilhão), recoberto de praia, para 
Londres e Genebra, onde a falta prata era 
repnxes s ada A Geopol, com a finna fabri
cante de mísseis, a Consen, do Helmut Rei
ser, que aluou no Brasil, Iraque e Argentina. 
e o milionário Robert Maxwell (misteriosa
mente morto e se crê que tenha sido assas
sinado) envolveram-se na transferência de 
dólares, ouro e diamantes da antiga URSS, 
no valor de US$15 bilhões. para a Sufça. 
Picciotto é o cen1ro de operações do Club 
of lsles, do príncipe Phillip, e levamou re
cursos para o World Wide Fund for Nature, 
do marido da rainha inglesa. 

O dossiê rnosba que a rede integrada 
pela UBP atua na prostituição. chantagem e 
. espionagem tecnológica. Pois o Banco Cen
tral contra1ou, para acompanhar as conlas 
de Calrnon de Sá, a Kroll Associates, organi
Zação de detetives internaGionais que traba
lha para a CIA, a Ml-õ inglesa, o Mossad is
raelense e a Wall Street A Kroll achou as 
comas seaetas de Noriega, Ferdinando 
Marcos, Saddam HIISSein e Alan Garcia. 
mas não encon1rou as conexões internacio
nais de Collor, descobllindo apenas remes-

/ sas dé dólares de P,C Farias pela Excel. É 
incrível; que o Goveíno e o Congresso não 
investiguem a venda do EconOmico à UBP. 
operação. que pode levar o1 Brasil ao Primei
ro Mundo, mas do crime organizado.• 

O Sr. Antonio cartos Magalhaes - Permite
me V. E# um aparte? 
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O SR. LAURO CAMPOS - Ouço V. ~ com 
prazer. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhlles - Inicial
mente, V. Exa citou meu nome em um artigo, o 
qual traz realmente uma grande rede internacio
nal, com a figura do marido da rainha e de amplas 
personalidades internacionais, fato realmente da 
maior gravidade e que só mesmo o nosso detetive 
Romeu Tuma, ausente, pdtleria esclarecer com 
mais propriedade isso. Mas corno fui citado pelos 
jornalistas - não sei por que, apenas quiseram co
locar-me no meio de pessoas tão importantes - e 
V. ~leu o artigo, sinto-me no dever de informar 
que o Banco Excel, no caso, está procedendo cor
retamente. Fez uma boa proposta, estudaêa no 
Banco Central, e depois de amanhã, dia 12, abre 
em Nova York uma agência de sê!J banco. Gosta
ria de ressaltar que, para se abrir uma agência em 
Nova York, todos os membros de seu banco são 
estudados pela CIA e por todas as organizações 
de investigação americana Conseqüentemente, 
penso que as acusações à Excel estão surgindo 
agora, dirigidas por pessoas interessadaS em que 
não se fizesse o negócio para resolver o Eeonõmi
co, porque queriam ganhar dinheiro com a compra 
do Econômico por outros grupos financeiros, que 
não a Excel. V. E~ é um homem sério, não há dú
vida disso, é um idealista, e tenho certeza de que 
faz isso pelo seu ideal, mas muitos estão assim 
procedendo por interesses escusas e contraria
dos. 

O Sr. Lauro campos~- Agradeço o aparte de 
V. Ex!!.. Apenas tenho a ponderar _é que, se, para 
se abrir uma agência ou uma fimía ou um serviço 
nos Estados Unidos, houvesse essa diligência por 
parte da CIA e de outros órgãos; é óbvio que os 
Estados Unidos não seriam o paraíso conhecido e 
reconhecido da mãfia, do crime, da contravenÇão. 

De modo que o simples fato de a Excel estar 
agora em companhia da Union Bancaire Privée e, 
de acordo eom es5eêlossiê- não sou muito amigo 
de dossiês, não os temo - que foi encaminhado 
pelo jornalista mexicano Lorenzo Carrasco, que 
reabre o assunto e acaba com o otimisrno em rela
ção ao destinatário desse negócio do Banco Eco
nômico .... 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- V. 
~pode me informar sobre a moral desse jornalista? 

O SR. LAURO CAMPOS - Por Rubem Azeve
do Lima, ponho minha mão no fogo. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Não estou falando de Rubem Azevedo Lima. 

O SR. LAURO CAMPOS - O jomafiSta mexi
cano eu não conheço e não conhecia as relações 
que tem com o assunlo. Sei apenas que ele encami
nhou, de acordo oom o que aqt.i está, ao jornalista 
Rubem Azevedo Uma, uma pessoa metic:Uosa em 
seu comportamento, de postura exemplar. Portanto, 
tenho certeza de que o eminente jornalista Rubem 
Azevedo Uma não pode ter escrito essa coluna, que 
trata até mesmo de assassínio. 

o Sr. Antonio Carlos Magalhlies - Garamo 
que ele não conhece o jornalista mexicano. 

O SR. LAURO CAMPOS -De qualquer manei
ra, o falo é da máxima gravidade. Trata-se de urna 
acusação feita de crimes intemacior'lais, envolvenâo 
até mesmo pessoas de destaque. 

o Sr. Antonio canos Magalhlies - A Rainha 
da Inglaterra. 

O SR, LAURO CAMPOS - Sim, mas quem se 
mete com fábricas de cigarros, quem se mete com 
negócios. • .Até mesmo o Vaticano, allavés de seu 
Banco Ambrosiano, dirigido pelo Arcebispo Marcin
kus, foi submetido a exame e foram constatadas 
uma série de irregularidades, que fizeram afastar a 
direloria do Banco e que provocou, em lodo esse im
bróglio, o suicicf10, em Londres, de um banqueiro en
voMdo nessa matéria 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me v. Ex!!. 
um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS- Pois não, nobre 5&
. nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Càbral- Senador-Laura Cam
pos, não posso, com o meu silêncio, estando pre
sente nesta tarde, deixar de dar o meu depoimenlo 
sobre Rubem Azevedo Uma, que conheço hã trinta 
anos. 

O SR. LAURO CAMPOS- Eu também. 
O Sr. Bernardo cabral - Rubem Azevedo 

Uma é um repórter sério, um jornalista que honra a 
classe. Ele pode, eventualmente, estar sendo muni
ciado por pessoas que não estão à altura do seu ca
rá1er. 

O SR. LAURO CAMPOS- Considero, Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Sem!oores, inteiramente gratuita 
essa tentativa de inquinar de suspeição um dossiê 
encaminhado à imprensa brasileira pela inteligência 
e seriedade do jornalista Rubem Azevedo Uma · 

O Sr. AntOnio canos Magalhlies - O jornalis
ta Rubem não está em causa 

O SR. LAURO CAMPOS - Isso do ponto de 
vista de V. Ex•, que respeito. 
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O Sr. AniOnio cartos Magalhaes :-Nem V. 
Exª. nem ele estão em causa. Estão em causa inle
resses escusos 

O SR. LAURO CAMPOS - Considero a de
núncia da máxima gravidade. Devemos apurar o 
comportamento espúrio do Banco Central que 
não examina coisa alguma; que não fiscaliza 
banco falido; que não jiscaliza os consórcios de 
automóveis; que não fiscaliza nada que deveria 
fiscalizar; que tampa o sol com a peneira e impe
de que a situação real dos bancos pré-falimenta

.,res seja colocada à transparência e à visualiza
ção dos pobres dos seus clientes, que acabam 
sendo as únicas vítimas; que não fiscaliza as re
lações dos bancos brasileiros com o Trans
world, com outros bancos de Gran Cayman e 
outros paraísos fiscais. ~ 

De modo que penso que talvez seja a hora de 
instaurarmos uma comissao parlamenlar de inquéri
to para averiguar o que está acontecendo. no seio 
desse Banco Central que entrega o País ao capital 
estrangeiro, que abre os portos para invasão dessas 
mercadorias destnidoras e que, talvez, esteja em 
conluio com o BNDES, que agora acaba de empres
tar à Volvo, que vem para o BrasD, US$1 rrülhão. A 
Volvo, que vinha trazer capital estrangeiro para o 
Brasil, vem receber capital brasDeiro para se instalar 
no País e aproveitar, diz aqui a Volvo, o diferencial 
entre o valor das importações e das exportações a 
fim de importar partes, peças e componentes da Vol
vo européia, sem dar sequer emprego aos trabalha
dores brasileiros. 

Esse realmente é um grande País. É Lm País 
que resiste a essa desadministração, que resiste a 
esses assaltos, que resiste a esses descalabros. O 
Brasil tem futuro, porque, se não o tivesse, já teria fi
cado há m~o tempo nas trilhas amargas do seu 
passado. 

Durante o diSCUISo do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni 
VelãS. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo 
a palavra à Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% 
e Srs. Senadores, o tema que pretendo abordar, 
nesta tarde, da tribuna do Senado Federal, está 
fundamentado em um programa da Rede Globo 
de Televisl!o, mais especificamente no Programa 
"Fantástico", apresentado na noite de ontem, e 

que talvez muitos das SI% e Srs. Senadores tenham 
assistido, assim como um número significativo da 
população brasileira Trata-$e da matéria sobre turis
mo sexual, praticado nas praias da Região Nordeste 
brasileira 

Todos nós assistimos estarrecidos aos dados e 
às imagens sobre o problema, que atinge mulheres, 
exploradas por turistas de países ricos que vêm ao 
Brasil desmoralizar e explorar· nossas mliheres 
aduttas e, o mais grave, as nossas jovens adoles
centes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a vio
lência contra a mulher possui muitas taces: apare
ce em olhares ameaçadores, em gritos e ofensas, 
em opressões e tapas, em atitudes racistas e dis
criminatórias, em proibições e preconceitos, em 
estupros, em assédios, em exploração sexual e na 
morte. 

Violência é tratar um ser humano como coisa; 
é restringir sua liberdade e tirar a sua capacidade de 
decidir. A violência acontece com cada uma das mu
lheres, de um jeito próprio, e aparece corno um pro
blema pessoal. Muitos afirmam isso, mas não é ver-
dade! • 

A violência contra as mliheres ameaça a de
mocracia e desrespeita os direitos humanos. É-um 
problema de todos os governos, do Parlamento, da 
Justiça e da sociedade. Precisamos enfrentá-lo com 
força 

Crianças vivendo no desamparo, na rua. 
aprendendo a sobreviver, aproveitando o que têm ao 
seu alcance, isso é o que temos visto no nosso País. 

Muitas vezes, afirma-$9 que a criança é o futu
ro do país. Discordo disso, a criança é o presente de 
um país. O país que não trata de suas crianças e de 
seus jovens será, certamente, um país sem futuro. 
As crianças abandonadas trazert1. em si as marcas 
do fracasso colativo, do fracasso social, do fracasso 
político. 

Não podemos tratar o tema de forma isolada. É 
preciso uma anâlise profunda, envolvendo desde a 
fannlia até organizações assistenciais, políticas, poli
ciais, gringos e comerciantes envolvidos no assunto. 
Precisamos analisar, conhecer a realidade, conhe
cer a vida dessas jovens, como seus sonhos, seus 
medos e as suas esperanças. 

O tema em análise remete a questões da pró
pria marginalização da sociedade brasileira Quem 
vive na rua tem o sentido de vida fragmentado, vive 
de episódios soltos, desconexos, instintivos. Preci
samos conhecer a história das mulheres e das crian
ças abandonadas. Ao contrârio do que elas imagi
nam e muitos afirmam, as meninas e os meninos 
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criados na rua, explorados e marginalizados, têm 
história com principio, meio e fim. 

Temos dados sobre o assunto, Sts. Senado
res, e o5 meios de comunicação têm alertado para 
isso. A revista Veja, de novembro de 1 995, regisiJa 
que 1 1.457 meninas menores de. 15 anos engravida
ram em nosso Pais, sendo que, se compararmos 
com dados de 1987, tinhamosym total de 7.059 me
ninas que engravidavam anualmente. Vejam o 
crescimento! Entre jovens de 15 a 19 anos, tive
mos um total de 434.335 adolescentes gerando fi
lhos para serem colocados ao mr,mdo sem o devi
do esclarecimento e sem o devido acompanha- · 
mento dos pais. 

Expressões como "eu não estava preparada 
para ser mãe". Depois de engravidar, ela continua 
despreparada, e o resútado é maiS uma segunda 

· gestação. ~Nunca me disseram como evitar", afir
ma uma menina de 13 anos ao dar a luz, que teve 
a sua primeira relação aos 9 anos, após ter sido 
expulsa de casa pelos pais. Os diferentes pais de 
seus bebês desapareceram no ar. 

O crescimento do número de meninas-mães 
no País nos últimos 18 anos é de 391 %. No mes
mo período, a popúação do Pais cresceu apenas 
42,5%. . 

Esses dados, Srs. Senadores, indicam as di
ficuldades que a vida atual impõe às famílias. O 
problema de abuso sexual aumenta gradativamen
te. O assunto, portanto, precisa ser tratado com 
prevenção dentro e fora de casa. · 

A Revista Veja que saiu esta semana, já 
com data de 31 de janeiro de 1999, cujo tema é 
·o pesadelo dos inocentes", trai uma reporta
gem que anuncia "A caricia que destrói a inocên
cia" _ Ela é muito interessante se não fosse pro
fundamente preocupante e gerasse em cada um 
de nós a indignação. Pais, juizes e psicólogos 
começam a encarar a tragédia do abuso sexual 
de crianças. São dados da Revista Veja: 20.400 
denúncias de maus à criança anualmente são re
gistradas no Pais, sendo que 2.700 são situaçõ
es de abuso sexual. E o mais grave, Srs. Sena
dores: 62% dos abusos sexuais acontecem den
tro da família, sendo as meninas as principais vi
timas'- 83% dos casos. Pais e padrastos são os 
maiores agressores, respondendo por 50% das 
ocorrências. 

Precisamos reunir todos esses dados, debatê
los e deles tomarmos consciência para chegarmos 
ao tema que foi apresentado ontem - muito bem ~ 
pelo Programa "Fafllástico" da Rede Globo. 

---- - -
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Sabemos da dedicação" de muitas organiza
ções - até não-governamentais - que, com difi
culdades, graças ao esforço de seus fundadores 
e colaboradores,.. têm tentado prevenir esses 
abusos, têm buscado formas de c:Onscientização 
de crianças, jovens, mulheres, em relação à 
questão. · 

Sabemos ainda, no entanto, que precisamos 
assumir mais de frente esse problema. Não pode
mos continuar permitindo que, sob o disfarce do 
turismo em nossas praias do Nordeste, que são 
um exemplo de beleza natural, as muheres sejam 
exploradas, somando-se à exploração que já 
acontece por intermédio dos meios de comunica
ção, quer seja através da divulgação de propagan
das, quer seja através de filmes que no dia a dia 
apresentam. 

Temos que dar um basta, Srs. Senadores, a 
isso. Os países ricos, como a Alemanha, o Japão 
e outros tantos, não podem continuar trazendo o 
seu dinheiro sujo para dentro do nosso País. Isso 
é responsabilidade de todos nós. ~ 

É preciso que campanhas sejam feitas; como 
a que já existe no País, a campanha nacionãl pelo 
fim da exploração, violência e turismo sexual con
tra crianças e adolescentes, porque a realidade é 
mais cruel do que faz s~r a campanha contra a 
violência. 

O Sr. Bernardo Cabral- v. Exi' me permite 
um aparte? 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Concedo o 
aparte a V_ Exl', nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senadora Emilia 
Fernandes, V_ Ex" sabe que é desnecessário 
dar-lhe o meu apoio, não fosse uma matéria des
sas que qualquer Senador, ainda que não inter
rompa o seu discurso, estarã sendo solidário 
com ele. Em setembro do ano passado, se não 
me falha a memória, voltava eu do exterior e 
trouxe ao eminente Senador Beni V eras, que ora 
preside esta sessão, uma revista publicada na 
França, cuja capa, em toda a sua extensão, era 
um chamamento ao turismo sexual no Nordeste. 
No interior da revista, a matéria indicava os pon
tos, os responsáveis, os que recebiam, inclusive 
com o depoimento da policia que faz a preven
ção e a repressão. O Senador Beni Veras me 
declarou que já conhecia a matéria, estava to
marido providências e o fazia com a devida dis
crição para que se pudesse chegar aos cabeças 
das empresas que exploravam esse turismo. 
Com essa explosão na imprensa- e que V. Ex" 
tão bem aborda -, o trabalho de S. Exl' começa a 
render frutos. Veja V. Exl' que o próprio Presi-
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dente da Embratur já declarou que, naqueles Esta
dos onde não se puser um cobro, um freio a essa 
exploração infantil, não haverá mais o carreamen
to, a ajuda por parte de incentivos daquele órgão, 
que é responsável pelo turismo brasileiro. O que 
V. E~ faz com propriedade é dizer da responsabi
lidade que a Nação prec!sa ter para enfrentar um 
problema dessa natu'eza, que transcende qual
quer ato de repressão.e é rmito mais de educa
ção, princípio e convívio, porque tanto uma como 
outra, a criança molestada na infilncia ou aquela 
que pratica a prostituição no chamado sexo-turis
mo, um dia será fatalmente vítima de uma socie
dade que não tomou conta. como deveria. de um 
problema como esse. Desclipe-me se interrompi 
V. ~. mas não poderia deixar de lhe dar a minha 
solidariedade. 

A SRA- EMIUA FERNAND&S - Agradeço o 
aparta de V. ~.que enriquece o nosso pronuncia

.men1o e l1'liOs= mais uma vez que um assunto des
sa natureza, nUlas vezes colocado como de impor
tancia e necessidade de debate apenas pelas mu
lheres, é também tema de. homens de bem e .res
ponsáveis deste País. 

Queremos acrescentar que, a todo momento, 
abrimos páginas e páginas de revistas e nos depara
mos com reportagens desse tipo. 

Por exemplo, na revista cadernos do Terceiro 
Mundo, de novembro de 1 995, está escrito: 

"Tanto faz se a cidade é Fortaleza, Rio 
de Janeiro ou ainda a região do garimpo no 
Norte do Pais, a exploração de meninas 
está presente. Meninas que ainda brincam 
de boneca, mas jã vendem o corpo. 

No Ceará, são anunciadas em classifi
cados nos jornais como ninfetas da praia 
No Norte do País, são trocadas por cocaína 
e no Sul são enviadas para países vizinhos. 
Mas é na região do garimpo que a situação 
dessas meninas se toma mais dramãtica: vi
vem em regime de virtual escravidão entre 
os gariiJ1)elros, mesmo assim só enquanJo 
estão saudáveis. Quando adoecem, são jo
gadas nos rios. • 

Precisamos buscar e somar esforços para 
combater esse tipo de violência contra a mulher. 
Campanhas nacionais existem, sim, e estamos en
gajadas na Frente Parlamentar que também luta 
contra essa discriminação. Por isso, o forte apelo de 
nossa campanha jã está refletido em diversos pon
tos do palneta. Estamos articulados, inclusive, com 
vários países para que haja esse intercãrrbio em ou
tros países similares. 

"É uma luta transnacional que cada 
vez mais se mobiliza e se. entrelaça forte
mente, numa rede planetária de informações 
e denúnciaS de exploração, violência e turis
mo sexual contra crianças e adolescentes. 

Pretendemos, com esta campanha" -
e aqui vai o nosso <1P9IO aos Srs. Pariamen
tares e, em especial, ao Governo e à Primei
ra Dama, que coordena a Universidade Sofi
dãria, Projeto que também deve incluir 
orientações às mliheres e às jovens -",de
senvolver ações"junto à sociedade e aos Po
deres Executivo, legislativo e Judiciário no 
sentido de concretizar os arts.. 34 da Con
venção das Nações Unidas dos Direilos da 
Criança e o 227 da Constit!ição Federal. 

O art. 34 da Convenção das Nações 
Unidas dos Direitos da Criança conclarna os 
Estados nacionais a "1Dmar meãldas cabí
veis a nível nacional; bilateral e mullilateral a 
fim de proteger a criança de 1Ddas as formas 
de exploração e abuso sexual. 

O art. 227 da Constituição Federal ÕIZ 

que "É dever da tamma. da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescen
te, com absoluta prioridade, o direito .à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao Ja
zer, à profissionalização, à cultura, à digni
dade, ao respeito, à liberdade e à convivên
cia familiar e comunitária. além de colocá
los a salvo de toda forma de negUgência. 
discriminação, exploração, violência, cruel
dade e opressão". 

Portanto, é chegado o momento de a 
sociedade brasileira se posicionar num es
forço colativo, reunindo todos os segmentos 
da sociedade civil, Conselhos de Direito e 
Tutelares e governos em torno dessa Cam
panha Nacional. 

É hora de cada um de nós saber o 
quanto é importante participar.• 

Para satisfação nossa. Sr. Presidente, ·Sr% e 
Srs. Senadores, ontem, no momento em que era 
apresentado o programa, foi anunciado pelo repórter 
apresentador, o recebimento do Presidente da Em
bratur, Dr. Caio luiz de Carvalho, de um fax anun
ciando medidas urgentes, repressivas a esse tipo de 
violência contra a mliher. 

Queremos cumprimentar da lribuna desta Casa 
o discernimento e a atenção objetiva que o Presi
dente da Embratur manifesta neste momento. O jor
nal Correio Braziliense de hoje divulga que na 
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quarta-feira o Presidente da Embrau reunir-se-á 
com o Chefe de Gabinete, do Ministério da Justiça, 
José Gregori. Na pauta, I.ITl asslril delicadO: turis
mo sexual. 

"Eles pretendem fazer I.ITl detalhado 
· levantamento das empresas de turismo bra
sileiras que têm ligação com agências na 
Europa, especializadal; nesse ramo. 

Cheiro de punição no ar.• 

Há necessidade de !ornarmos medidas urgen
tes. O Presidente da Embratur está correm. Temos 
que buscar meios para inibir esse tipo de prática 
contra as nuiheres e, principalmente, contra as me
ninaS deste País. O Governo deve garantir recur
sos f para programas, campanhas educacionais, 
tanto nas áreas da educação e s8cial, como tam
bém da prppria saúde, porque não conseguremos 
atingir os objetivos que pretendemos. Precisamos 
penàlizar, com severidade, aqueles que permitem 
a entrada de dinheiro sujo em nosso País a qual
quer . custo. Precisamos buscar punir empresas 
que usam em seus materiais de propaganda as 
mulheres em seu sentido pejorativo quanto à sua 
essência e natureza. Precisamos acabar com a hi
pocrisia, Srs. Senadores, precisamos tratar os as
suntos sociais deste País de frente. Precisamos 
banir aqueles policiais, políticos, funcionários go
vernamentais e aquelas empresas de turismo que, 
muitas vezes, até favorecem isso. Os municípios 
.devem ter uma penalidade, sim. 

Os prefeitos e governadores precisam tomar 
consciência de que não é desse lllQdo que se divul
gam as belezas dos seus Estados e "Municipios. Por
tanto, precisamos agir em busca de soluções para 
esse problema que considerarms da máxima gravi
dade. 

Esperamos a concretjzação das medidas que 
estão sendo anunciadas, tanto por parte da Em
bratur, que está diretamente relacionada com o tu
rismo neste Pais, corno por parte do Ministério da 
Justiça. do Conselho dos Direitos da Mulher e de 
todos os programas voltados à área social. Que se 
tome uma medida para que, realmente, possamos 
dizer que, no nosso Pais, apesar das dificuldades, 
da pobreza, da ignorência, do analfabetismo, da 
falta de condições dignas de moradia, no mínimo, 
as crianças ainda são a esperança do presente e 
do futuro. 

Muito obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo 
a palavra à Senadora Marina Silva (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
por 20 minu1os. 

O SR. ROMERO JUCÃ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso~ Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero tratar nes
ta tarde de uma questão que considero da maior im
por1ància para a Região Amazónica que aqui repre
sento. 

Corno Senador por Roraima, tenho acompa
nhado o esforço daquela região para desenvolver
se e a ausência ou a pequena disponibilidade de 
mecanismos de desenvolvimen1o regional; tenho 
observado o esforço que o Basa faz para sobrevi
ver; tenho acompanhado o esforço da Sudam para 
gerar desenvolvimento; e tenho, sobretudo, Sr. 
Presidente, observado o desenrolar das atividades 
da Sufrarna. Dentre esses três segmentos, tenho 
visto a Superintendência da Zona Franca de Ma
naus como, efetivamente, a que dispõe de mais 
mecanismos e que tem implementado ações mais 
concretas para o desenvolvimento da Região.::As
sim, tenho lutado para que a Suframa arnplie.seu 
leque de atuações. 

Quero tratar hoje de urna questão que conside
ro equivocada Acabo de receber I.ITl documenlo 
que trata de uma representaçã~ do Deputado Fede
ral Confúcio Moura, de 8oraima, contra a Suframa e 
seus dirigentes. Não tenho nenhuma procuração 
para defender os Diretores da Suframa, seja do seu 
Superintendente-Geral, Manoel Silva Rodrigues, ou 
de seu Dire1or Superintendente-Ao)Unto de Adminis
tração, Lúcio Alberto de Urna Albuquerque. Até por
que acho que a gestão desses Dire1ores, sua probi
dade, seriedade e a forma como têm aluado na Su
frama já são a defesa deles perante qualquer entida
depúbl~ 

Como Senador da Amazônia, quero defender a 
lnstitUção Suframa, porque, da forma como é dito 
nesse documento pelo Deputado, talvez no afã de 
reformulá-la e ampliá-la, S. Ex! institui munição para 
aqueles que querem, ao longo de todos esses anos, 
acabar com a lnstitl.ição, ou, pelo menos, diminuir 
seu âmbito de atuação. 

Diz o ilustre Deputado que a Suframa erra ao 
aluar através da Portaria~ 201195; reclama ainda o 
Parlamentar que recursos estão sendo direcionados 
para o Governo do Estado do Amazonas. Inclusive, 
em urna ótica, a meu ver, equivocada, S. Ex! pede a 

- dellolução desses recursos do Governo do Amazo
nas para a Suframa e que esses recursos sejam re
direcionados para os outros Estados. 
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Pede mais o iluslre Parlamen1ar. a demissão 
imediata de todos os Dirigentes da Suframa, o seu 
Superintendente-Geral e seus Superintendentes-Ad
juntos. Pede também a suspensão imediata das ali
vidades da Fucapi e da Fucada. Ora, entendo, Sr. 
Presidente, que, ao vennos o desenvolvimento che
gar a outros Estados da Amazônia, o que temos que 
buscar é exatamente o ~ntrário, não é atirar pedras 
porque o Governo do Estado do Amazonas está re
cebendo recursos, temos, sim, que procurar cami
nhos para levá-los também para os demais Estados 
da Região Amazõnica que. se beneficiam com a 
atuação da Suframa. 

Aliás, quero dizer. e sou testemunha disso, que 
em reuniões lá na Suframa. inclusive geslionadas 
pelo próprio Governador do Estado da Amazônia, 
Amazonino Mendes, vêm se discuti'ndo a ampliação 
da colocação de recumos para o· restante dos Esta
dos da Amazônia através da Portaria TI'- 201. 

Não é, em hipótese alguma, cabível - repito 
- que se procure atirar pedras na direção da Su
frama ou no Governo daquele Estado quando se 
vê a Suframa beneficiando mais diretamente o Es
tado do Amazonas; o que se tem que pleitear é 
exatamente a extensão para os outros Estados 
desses benefícios, inclusive a ampliação legal das 
atividades da Suframa, porque, hoje, grande parte 
dessas atividades está restrita à Zona Franca de 
Manaus. 

Gostaria de fazer essas observações porque 
entendo que, apesar das considerações do Deputa
do Confúcio Moura, a Sufraríía é de fundamental im
portância para o desenvolvimento de toda a Região. 
Não é justo dizer que a Suframa atende apenas ao 
Estado do Amazonas; não é justo dizer que a Fucapi 
e a Fucada devem ser fechadas porque lá existem 
irregularidades; não é justo atirar pedras nos dirigen
tes da Suframa, por conta da tentativa de se pleitear 
alguns recursos para qualquer Estado que faça par
te do ãmbifo da Superintendência da Zona Franca 
deManaus. 

O Sr. Bernardo cabral - V. EP permite-me 
um aparte? 

O SR. ROMERO JUCA - Concedo, com mtito 
prazer, um aparte ao Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romero 
Jucá, ainda hoje à tarde fiz uma referência ao emi
nente Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco, pelo Decreto-Lei TI'- 288, de 28 de feverei
ro de 1967, que criou a Zona Franca de Manaus. 
Algumas pessoas confundem a instituição com 
boatos, com referências ou com restrições, talvez 

aqueles que não estejam à altura da mesma A sua 
criação, quando foi imaginada, . teve sobretudo o 
sentimento de segurança nacional, de preenchimen
to de vazio, que~o-se transformar aquela região 
numa área de desenvolvimento, com um pólo que se 
irradiou até o Estado de V. Exª. Senador Romero 
Jucá, v. Exª agora aeaba de registrar, com absoluta 
sinceridade, que a Zona Franca não diz respeito 
apenas ao Estado do Amazonas. Não conheço as 
denúncias em si, não quero ater-me a elas; a minha 
intervenção é para delender a institlição. Se hoje 
ela é ruim, porque acabaram por transformá-la em 
alvo de restrições, quando se fala em "inaquiação" 
de produtos, entreposto e contrabando, no entanto, 
sem aquele pólo de desenvolvimento, seria hoje im
possível imaginar o Estado do Amazonas, até por
que 97% da sua receita é oriunda da Zona Franca 
de Manaus. Quando Constituinte, obtive apoio de 
um colega que hoje se encontra em plenário, do Se
nador Nabo r JÚ'lior, quando conseguimos inserir no 
Texto Constitucional o art. 40 das Disposições Tran
sitórias, prorrogando-a por mais vinte e cinco anos. 
V. EP não tem idéia do que sofremos por causa dis
so. No entanto, não há um empresário da-Zona 
Franca de Manaus que diga que me deu uma folha 
de papel para minha campanha política Quando 
faço a defesa da Instituição, faço-a com absoluta se
gurança de que seria urn desastre. Agora, precisa
mos criar mecanismos altennativos para a Zona 
Franca de Manaus, a fim de acabarmos de uma vez 
por rodas com esse tipo de denÚ'lCia que mais parece 
um problema pessoal. Vejã V. EP que fujo rnlito des
sa C3J'Ill3llha mesquinha de campanário. Quero ãJSCU
tir o problema nacional sem fugir do esta:lual. Mas, no 
fundo, quando v. E# defende a Instituição, tem a mi
nha solidariedade. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Bernardo 
Cabral, é com satisfação que recebo o aparte de V. 
EP, até porque V. E# agrega com a sua experiên
cia, com a sua dimensão, às minhas colocações um 
fa10r que é de fundamental importância, que é exala
mente todo o esforço que já foi feito, inclusive na 
Constituinte, quando V. ~ foi Relator, para manter 
funcionando a Zona Franca de Manaus e até ampliar 
sua forma de atuação. 

Entendo que esse tipo de ataque individual à 
Instituição não presta nenhum serviço à Amazô
nia Pelo contrário, qualquer Parlamentar da Ama
zônia que tiver bom-senso irá somar vozes no sen
tido de fortalecer a Zona Franca de Manaus e até 
ampliá-la, redimensioná-la e reestudar o seu papel 
como vetor de desenvolvimento, todavia nl)nca irá 
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pedir o seu fechamento, atirar pedras ou deixar de 
reconhecer o tamanho e a importância da ação da 
Zona Franca não somente no Estado que V. Exª rep
resenta. o Estado do Amazonas, mas em outros Es
tados. 

Posso dar um testemunho como ex-Governa
dor do Estado de Roraima. como Parlamentar do 
Estado de Roraima, que a Z.9na Franca de Manaus 
tem no Estado uma presença por meio de interven
ções. É claro que queremos ampliar isso, mas a for
·ma de ampliar não é caluniando, não é denuncian
do, não é ten1ando criar munição ou discurso para 
que os inimigos da Zona Franca possam pedir mais 
uma vez o seu fechamento. 

O Sr. Nabo r Júnior - V. Ex" me permite um 
aparte? ~ 

O SR. >OMERO JUCÁ -Tem v; Exª a pala-
vra. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Romero Jucá, 
também quero trazer a minha modesta contribuição 
em défesa da Zona Franca de Manaus, cuja implan
tação acompanhei desde os seus primórdios, porque 
sempre transitava pela capital amazonense e cons
tatava: aquela era a maior conquista do seu povo. 
Não fora isso, Manaus não teria alcançado o desen
volvimento que todos nós verificamos quando temos 
o prazer de visitá-la Progresso, no caso, que exce
de sua condição malerial como cidade, pois os il
centivos fiscais levados pelo Governo Federal. atra
vés da Zona Franca, também foram concedidos aos 
Estados da Amazôria Ocidental. Graças a isso, no 
Acre. Roraima e Rondônia, as g~ves dificuldades 
enfrentadas pelas famílias são minoradas, o que 
lhes pennite adquirir mercadorias com isenção do 
IPI e, às vezes. com a devolução do ICMS- ou seja, 
mercadorias adquiridas para o abastecimento des
ses Estados da Amazônia Ocidental chegam por 
preço mais acessível ao consumo da população. 
Vou mais além: a Zona Franca de Manaus tem con
tribuído de maneira decisiva para o desenvolvimento 
educacional, por exemplo, das Unidades que inte
gram a Amazônia Ocidental. No meu Estado, todo o 
campus universitário da Universidade Federal do 
Acre foi financiado pela Zona Franca de Manaus. 
Mesmo .Rondônia, Estado que o Deputado repre
senta no Congresso Nacional e que fez essa denún
cia, acaba de ser beneficiada com a implantação da 
área de livre comércio em Guajarã-Mirim, a qual 
está gerando dezenas e até centenas de vagas para 
trabalhadores nas novas empresas, que potenciali
zam a vida do Estado. No Acre, por exemplo, está 
prevista a instalação de duas áreas de livre comér· 
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cio: uma em BrasiléiaJEpitaciolãndia e a outra em 
Cruzeiro do Sul; o Amapá também foi beneficiado 
com a criação de uma área de 6vre comércio - esti
ve recentemente em Macapá e verifiquei o grande 
movimento comercial naquela capital, como decor
rência da implantação de!!S3 área de rMe comércio. 
É preciso que saibamos reconhecer os benefícios 
que a Zona Franca de Manaus tróuxe para toda are
gião; não foi só para Manaus! Quero, com este apar
te, sorrdarizar-me com o oportuno pron!JilCiarnento 
de V. Ex"- em defesa da Zona Franca de Manaus e 
de seus dirigentes, que têm atendido, na medida de 
suas possibilidades, às reiVindicações dos Estados 
que integram a Amazônia Ocidental. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Nabor Jú
nior, é com muita satisfação que recebo o aparte de 
V. Ex"-. Estou extremamerite satisfeito em poder fa
zer hoje à tarde essas colocações e receber os 
apartes valorosos de V. Ex"- e do Senador Bernardo 
Cabral. 

Quero encenar, Sr. Presidente, dizendo que 
tomei p(blicas essa denúncia. e essa defesa -,,vim 
ao plenário fazer a defesa da Zona Franca e de Seus 
dirigentes-. porque quero ressaltar que a Zona Fran
ca de Manaus é u:n instrumento fundamental para o 
futuro de nossa Região. 

TSmbém quero deixar bem claro que, em qual
quer momento que seja -necessário, estarei disponl
vel, como acredito que estarão os outros Senadores 
da Amazônia, para discutir, redisculir e procurar no
vos caminhos que fortaleçam ainda mais a Suframa 
e, também, se preciso for, para discutir, defender e 
chegar às últimas conseqüências no sentido de que 
a Amazônia não perca o único instrumento ou o 
mais forte instrumento que tem para gerar desenvol
vimento e levar igualdade a nosso povo. 

A Suframa precisa ser reforçada e arl1lfiada, 
mas isso não será feito com denúncias irresponsá
veis, com acusações gratuitas a seus cirigentes e 
sim com responsabilidade, com uma Bancada da 
Amazônia unida e, mais do que isso, com a sensibõl
zação do Governo Federal para essa questão. 
Quando for preciso virei a esta tnbuna e defenderei 
a Suframa porque reconheço a importância que ela 
tem para a nossa Região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Varas) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 16h46min.) 
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Ata da 17ª Sessão Não-Deliberativa, 
em 30 de Janeiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Sts. José Samey, Teotonio Vilela Filho, Renan Calheiros, Nabor Júnior, 

Bel/o Parga, Ronaldo Cunha Uma, Laura Campos e Romeu Tuma. 

(Inicia-se a sessão às 14h 30min) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 4 

A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil. o Ofício nº- S/6, de 1996 (n" 309/96, na ori
gem), encaminhando manifestação daquele ór
gão, relativo à solicitação do Governo do Estado 
do Ceará, para que possa contratar operação de 
crédito junto à Caixa Econõmica Federal, no valor 
de vinte e cinco milhões, oitocentos e treze mil e 
sessenta e oito reais, destinada ao desenvolvi
mento de ações voltadas à melhoria da qualidade 
de vida da população de menor renda, com recur
sos do FGTS. dentro dos programas Pró-Moracia, 
Pró-Saneamento e Pró-Conclusão. 

Esclarece. ainda, que a referida manifestação 
foi reaiizada com base na Resolução nº- 11 , de 1994, 
do Senado Federal. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
nº- S/7, de 1996 (nº-303/96, na origem), encaminhan
do, nos termos do art 13 da Resolução n" 69. do 
Senado Federal, marifeslação daquele Órgão, rela
tivo à solicitação do Governo do Estado do T ocan
tins, para que possa contratar operação de crédito 
junto ao Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvol
vimento dos Cerrados. Prodecer lll - Piloto, a ser 
implantado no Município de Pedro Afonso, naquele 
Estado, no valor de trinta e quatro milhões-de reais. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Hã ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Mauro Miranda 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
peço a palavra para urna comunicação inadiável, 

com a permissão- já obtida- do eminente Senador 
Mauro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem V. 
~a paiavra para uma breve comunicação. 

O SR. BERNARDO. CABRAL ( - AM. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)c- Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, é urna comunica
ção inadiável, porque, há algumas semanas, por su
gestão minha e acclhimento da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional - que contou 
com o voto favorável de V. ex;>-, foi convidado o 
Embaixador da França, o Exfl't! Sr. Philippe Lecour
tier, para dizer a essa Comissão qual era a posição 
da França sobre os testes nucleares. 

O mundo inteiro estava a protestar e o Brasil 
não ficou atrás no seu protesto, urna vez que nosso 
texto constitucional é claro: aprovamos atividades 
nucleares apenas para fins pacíficos. 

Hoje, tive oportunidade de ler na imprensa que 
o Presidente Jacques Chirac estava a anunciar o fim 
dos testes nucleares. Telefonei ao Embaixador da 
França para conlirrnar se o fato era realmente cober
to .da mais ampla veracidade, e S. ~me disse que, 
felizmente, para alegria sua. pessoal, tinha compare
cido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, estava-se pondo um termo, um ponto final, 
na França, nesse tipo de experiência. 

O que a imprensa noticiou, Sr. Presidente, é 
que essa é urna grande vitória do mundo inteiro pela 
manifestação contrária a esses testes nucleares. 
Quatro meses antes do que havia sido previsto, e 
depois de seis explosões subterrâneas terem sido 
levadas a efeito nos últimos cinco meses, a França. 
por ter sofrido criticas do mundo inteiro, eu não diria 
que recuou, mas pelo menos manteve o bom senso 
mundial de terminar com isso. 

De modo que entendo, Sr. Presidente, que a 
explosão no atol de Mururoa, que colheu dá Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o seu 
protesto, que foi registrado e que teve eco neste ple
nário, não poderia ter o seu fim, dada a coerência de 
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quem fez o convite ao Embaixador da França para 
prestar esclarecimentos em derredor da matéria, si
lenciado. 

De forma que, pessoalmente, sin1o-me regozi
jado em saber que o Presidente da França deu um 
basta nisso, para a tranqüilidade mundial. 

Era o registro, Sr. Presidente, que eu não po- · 
deria deixar de fazer. Agra~.ao Senador Mauro 
Miranda a sua compreensão, 'àada.a relevância do 
assunfo. 

Durante o ÕJSCUJSo do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira . 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. "reo
tõnio Vilela Filho, 1" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Conced:l a palavra ao nobre SenadorMauro Miranda 

S. Ex"; dispõe de 20 minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, taniD quan
to as reformas do Estado e da Previdência, a refor
ma tributária é um dos passaportes indispensáveis 
para o futuro deste País. No seu sentido mais am
plo, creio que esta é uma verdade dogmálica, sem 
oposições no senso comum dos brasileiros. Durante 
décadas a economia ficou espremida no corredor 
polonês de muitos preconceitos anacrõnioos. Com a 
globalização, não hâ mais nenhuma dúvida de que 
ficar parado é o mesmo que sucumbir. Esse·é o de
safio para um grande País como o Brasil, que preci
sa avançar sem ter que pedir passagem para os que 
tenlavam antes amarrar o seu destinõ. 

O meu Partido, o PMDB, nos meados de 1995, 
apresenfou a sua proposta alternativa de reforma tri
butária Entretanto, venho aqui falar do projeto de ~ 
forma tributária enviado ao Congresso pelo Executi
vo, que tem mlitos pontos positivos, mas não pode 
deixar de ser revisto em alguns dos seus fundamen
tos. Creio que o Deputado Mussa Demes, Relator da 
matéria na Comissão Especial da Câmara, tem 
consciência dos conflitos que terão que ser dirim;.. 
dos, e a ele não deve faltar o apoio necessário do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que são as 
regiões desprivi!egiadas na geografia econõmica do 
Pais. Sem quebrar a espinha da reforma, teremos 
que debater, lutar, resistir e convencer as maiorias 
no Congresso para que a nova Carta tributária não 
sirva à consagração das aluais desigualdades. 

Com a desoneração das exportações, prevista 
no arl 2" do projeto de Emenda Constitucional do 
Executivo, teremos efeitos largamente favoráveis na 

redução do chamado custo Brasil, o que beneficiará 
Estados emergentes, como Goiás. O mesmo otimis
mo há de ser admitido em relação às operações in
terestaduais com as derivados de petróleo, que fica
rão protegidas contra a evasão fiscal provocada pe
las operações de grandes consumidores. A agricul
tura, que é a grande fonte de receita dos Estados do 
Centro-Oeste, terá seus benefícios graças ao fim do 
ICMS para insumos e implementas. E o novo trata
mento dado às importações, equiparadas na lei às 
operações internas, com a cobrança do ICMS nos 
Estados de destino das mercadorias, é outro ponto 
de inegãveis efeitos positivos. · ' 

Infelizmente, porém, Srs. Senadores, o corpo 
geral da reforma é altamente nocivo para o cresci
mento econõmico dos Estados mais pobres, e seus 
efeitos positivos ficam inteiramente anulados se p~ 
valecer o projeto original do Governo. A federaliza
ção da legislação sobre o ICMS seria um grande de
sastre para os Estados emergentes e os subdesen
volvidos. A redução da autonomia estadual vcJi con
sagrar a quebra dos princípios mais sagrados.do fe- · 
derai"ISI!lO impresso na Constituição, aumentaÍldo o 
poder politico já concentrado no Sudeste. Efeitos 
idênticos sobrevirão com a supressão dos incentivos 
fiscais atualmente adotados para a atração de inves
timentos reprodutivos. Teríamos aí a condenação 
definitiva para o atraso, consagrada no Texto Consti
tucional. 

A compensação a ser dada pela União a Esta
dos e municípios, através da desoneração do ICMS 
nas exportações, não será suficiente para suprir as 
perdas de receita. Os Estados estão trocando recei
tas que administram diretamente por transferências 
que muitas vezes podem ser retidas pelo Tesouro, e 
esse seria um risco a mais de empobrecimento fi
nanceiro e politico. Outra questão importante é a 
perda que está implícita na cobrança repartida, entre 
União e Estados, dos impostos sobre energia, petró
leo, comunicações e transportes intermunicipais e 
interestaduais. É aumentar o gigantismo arrecada
dor da União e fonnalizar o raquitismo das finanças 
dos Estados e do Distrito Federal. 

São apenas alguns dos muitos pontos polêm;.. 
cos da reforma, que peca no objetivo maior de bene
ficiar o Pais como um todo. Acho que seu texto foi 
inspirado por urna bLrOCracia fria e insensível, ao ar
repio do bom senso, e sem consultar sequer a reali
dade do nosso universo politico. Como Casa que 
representa os interesses dos Estados, em particular, 
e da FederaçãO, no geral, o Senado não pode engo
lir um texto tão distante de nossas realidades. Have- · 
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rá resistências, e estas não serão derivadas do ins
tinto de oposição, mas da convicção dos efeitos da
nosos e irreversíveis para o eqwlíbrio federativo. 
Faltou sensibilidade para essa reação previsível 

Não acho, sinceramente. que o Presidenle Fer
nando Henrique Cardoso. detendo-se na análise fria 
e serena da refonna. seja capaz de obstruir politica
mente um movimento o'ianizado e pacífico de resis
tência. Como estadista. ele tem provado que se 
preocupa com a Amazônia, o Nordeste e o Centro
Oeste, tanto quanto se preocupa com São Paulo ou 
outros Estados desenvolvidos. Sua Excelência sabe 
que a desconcentração induslrial não é apenas uma 
opção econômica. mas uma exigência política para 
reduzir os conflitos sociais que perturbam os gran
des centros. já saturados. e para emancipar do atra
so as regiões mais prejudicadas p6r décadas e dé
cadas de d)scriminação. 

Acreõdo que temos desafioS e responsabilida
des intransferíveis neste momento. E inacflável um 
_grande esforço nacional de mobilização. envolvendo 
a sociedade para rever a relonna tributária. Para 
mim. não é apenas uma queslão de texto, mas de 
reconceituação. Acho até que esse é um tema a ser 
adotado pelo PMDB como referencial de luta. embo
ra-não-veja a refonna--trlbuifb..:.a apenas como ques
tão partidária. mas como questão de Estado. Pela 
natureza de sua missão constilucional. defendo para 
o Senado um papel mais agressivo· de saivação da 
soberania dos Estados e de defesa dos princípios 
federativos. 

Sem qualquer sentimento pessoal de üderan
ça. atrevo-me a exortar os pri!Zados colegas desta 
Casa a adotarem esta causa como preocupação 
prioritária. não descartando até a possibilidade de 
retirada do projeto de emenda constitucional para 
uma reformulação que atenda aos interesses do 
País. 

O Sr. Bernardo Cabral- Pemite-me V. !:# 
um aparte, nobre Senador Mauro Miranda? 

. O SR. MAURO MIRANDA - Com prazer, Se
nador Bernardo Cabral 

O Sr. Bernardo Cebral - Senador Mauro Mi
randa. em primeiro lugar. devo dizer, para que fique 
registrado nos Anais da Casa. que V. Ex"- foi Depu
tado Federal Constituinte quando eu ali me encon
trava. Vale dizer que posso dar um depoimento de 
que essa sua luta não é de agora. O que a faz cres
cer, o que a valoriza ainda mais é que hoje V. E# in
sere o problema da refonna tributária na questão do 
Estado, inclusive quando se refere à soberania na
cional e à defesa de algumas prerrogativas - com-

petência do Senado Federal. Não quero nem entrar 
no mérito pelo fato de V. Ex" entender que isso pode 
ser um lema do partido. Mas é alvissareiro que um 
Senador da sua responsabilidade, representante do 
Centro-Oeste. tenha se juntado com o Norte e Nor
deste, por ocasião da Assembléia Nacional Consti
tuinte, e os três terem fonnado um bloco com tama
[lha potência e respeitabilidade- o que é registrado 
pelo Texto Constitucional. Quero me juntar às suas 
preocupações. dizendo-lhe, Senador Mauro Miran
da. que é bom que se revigore, que se renove aque
la chama criada na Assembléia Nacional Constituin· 
te- e da qual V. E#- é um dos Líderes. Se isso ocor
rer, conte com o meu apoio. Mlito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA - Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral, pelo seu testemunho da 
minha participação na reforma da Constituição na· 
quela época. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me v. Er- um 
aparte? 

O SR. MAURO MIF!ANDA- Com satisfação. 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Mauro Miran

da. em boa hora vem o seu alerta. Neste pririieiro se
mestre. que será o Cllico produtivo, acredito, do- cor
renla ano, provavelmente votaremos a refonna tribltá
ria. E. de todas a proposlas do Governo, essa é a que 
mais me preoapa, como representante do Estado do 
Amazonas. Uma reformá tribl.tária é necessária. nin
guém o discU:e. Mas tal como foi proposta pelo Gover
no, ~dos pontos positivos que V. E# ressaltou, 
fere prolu1clamente interesses de vários Estados. prin
cipalmente os mais pobres. entre os quais o meu Ama
zonas, que hoje se encontra em relativamente boa si
tuação financeira Porém, se a reforma passar tal 
corno está. seremos afetados diretarnente. Será um 
il!1l3Cfo brutal nas finanças estaduais. De forma que 
conte com a nossa sorodariedade. O Senador Bernardo 
Gabral, do Amazonas. já o disse: vamos nos mir -
nós, do Centro-Oeste. do Norte e do Nordeste - para 
defendermos os nossos interesses. sem prejudicar o 
interesse maior do País, que exige uma relonna triiJu. 
tária. mas evidentemente não podemos man:har para 
o St.icídio, votando urna refonna que nos atinge muito 
negativamente. 

O SR. MAURO MIRANDA - Mlito obrigado, 
Senador Jefferson Péres, pelo seu aparte. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (f eotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra à Senadora Marir)a Silva. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Hugo Napo
leão. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
S. E>ó' dispõe de 20 minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quero aproveitar a tarde 
de hoje para falar sobre um assunto de extrema gra
vidade, a exerq:llo de outros sobre os quais es1a 
Casa tem discutido oom bastante intensidade. 

Participei, hoje, com a Ministra Dorothéa Wer
neck, no Ministério da Indústria e Comércio, de uma 
audiência a respeito da importação sli:lsidiada de al
godão, em especial dos Estados Unidos, que, a par
tir de 1992, principalmente, derrubou os preços do 
algodão e, em conseqüência, a área plantada, a ren
da do produtor e o emprego no meio rural e nos cen
tros urbanos. 

Os dados são alarmantes. O Brasil, que, na sa
fra de 1991/92, plantou e colheu mais de 900 mil to
neladas de algodão em fibra para um consumo de 
oilocenlas mil toneladas, colheu em 1992/1993 a co
lher a metade disso, em função da importação, no 
início de 1992, quando se comercializava a safra de 
1991/1992, da melade do consumo interno. Grande 
par1e desse total foi importado por apenas uma em
presa, uma grande empresa nacional do setor têxtil. 

Hã, por parte das indústrias têxteis do País, um 
imediatismo aiminoso contra elas próprias. Essas 
indústrias, que estão ganhando agora com o crédito 
privilegiado da importação, com-o prazo de seis me
ses e com a alíquota de 2% que o Governo teimosa
mente mantém baixa para que o al§odão importado 
entre e acabe com a lavoura nacional, encontrarão, 
em prazo muito curto, o mesmo problema dos moi
nhos de trigo, que neste ano pagaram US$300,00 a 
tonelada de trigo, sendo que se haviam negado a 
pagar US$150,00 para os produtores nacionais. 

A prova de que as importações foram a causa 
principal da queda diária de produção e, portanto, de 
emprego e de renda para o setor é que, no ano de 
1992/1993, tivemos queda de 50% da área a ser 
plantada Essa queda continuou, e hoje o Brasil vai 
destinar ao plantio área menor do que a destinada 
pela Argentina, que tradicionalmente não é produto
ra de algodão. 

Os Estados Unidos, maior produtor mundial, 
está feliz com a atitude do nosso Governo, qúe tem 
em mãos, desde 1993, pedido de investigação de 
subsídio na origem, e não o faz. Não o faz porque 
não interessa às indústrias, que pressionam o Go
verno nesse sentido. Alertamos a Ministra Dorothéa 

Wemeck e aproveitamos a oportunidade para alertar 
os Senadores para· o fato de que devem defender 
essa cútura, maior empregadora de mão-d~bra 
nos nossos CSI'TljJQjl. 

Perde-se uma oportt.nidade no instante em 
que o Brasil apresenta as maiores vantagens com
parativas no setor primário - maiores ainda do que 
aquelas dos tempos de inflação devastadora. Essas 
vantagens estão sendo eliminadas pela abertura ln
conseqüente, pois, enquanto a indústria tem taxação 
de 70% para os produtos industrializados, tem o pri
vilégio de importar algodão .a 2%. 

Esse absl.l"do vai matar o cotonicultor, a cUtura 
de algodão, e vai impedir 260 millrabalhadores de tra
balharem nas regiões produtoras. MLiiD mais! Porque, 
se o Governo fala em assentar 200 ml famílias, está 
desassentando 260 mil trabalhadores apenas com a 
c:tJiba do algodão. Os ~los dos produtores e das 
entidades que os representam sà:l dramálioos. 

Renovo o apelo aos Senadores que em seus
Estados têm na cultura do algodão uma aiMdade 
econômica importante, como, por exemplo, o Estado 
de Goiás, do Senador Mauro Miranda; renovo o ape
lo ao Governo para que não vá na conversa mole 
dos técnicos que fizeram um estudo - não o querem 
mostrar ao setor produtivo, porque não têm o que 
mostrar - segundo o qual as importações não foram 
a causa da redução dia área O Governo deve owir 
as pessoas que entendem do assunto. Esse tema jã 
me valeu problemas pessoais: quando fui Secretário 
dia Agricultura do Par~ã, jã lutava para que colo
cassem salvaguardas importação de algodão. À 
época era Ministro d Indústria e Comércio o aluai 
Ministro dia Agricultura, que me processou, levando
me à Polícia Federal. O processo foi arquivado so
mente porque ganhei o mandalo de Senador e com 
ele a imunidade parlamentar. Caso contrário, seria 
necessário - compareci dois anos seguidos à Polícia 
Federal - que eu me defendesse de um apelo que 
fazia em nome de mais de 400 mil plantadores de al
godão do País. É um absurdo: enquanto se defende, 
Senador Mauro Miranda, os produtores de algodão, 
o Ministro, que linha obrigação de taxar o algodão e 
impedir a entrada do produto subsidiado, leva à Polí
cia Federal quem defende o setor como se fosse um 
criminoso. 

Agora é diferente. Quem deve pedir a investi
gação é a Ministra Dorothéa Wemeck, que prometeu 
mais uma vez estudar o assunto, o que vem sendo 
feito desde 1992. Queremos é que o Governo diga 
sim ou não; que pare de empurrar com a barriga 
Porque, enquanto empurra com a banriga, o setor 
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está sendo desestruturado, as indústrias de fiação 
estão sendo fechadas. 

Para que vejam a gravidade da situação, o al
godão nacional, que caiu pela metade. está estoca
do. As indústrias não querem o algOdão, mas que
rem o crédito subsidiado, privilegiado, dos organis
mos internacionais, que. acertados com os seus res
pectivos governos, financiam a exportação do algo
dão para o nosso País. Somente nos Estados Uni
dos, o si.Í)Sídio é de cinco bilhões e meio ao ano 
para a cultura do algodão. Por essa razão, preferem 
o algodão nacional, que fica estocado, sem merca
do, e os produtores têm que pedir pelo àmor de 
Deus que as indústrias convem o seu produto. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V. Exf. um 
aparte? ~ 

O SR.. OSMAR DIAS - Concedo, com satisfa
ção, o aparte ao Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Senador Osmar Dias, 
fico muito feliz com a sua defesa de tese à agricultu
ra. Sempre se pode ouvir sua palavra em prol desse 
setor, sobretudo no que se refere ao algodão. V.~ 
está falando pelo meu Estado também, e com mais 
propriedade. Não sou propriamente da área rural, 
mas vejo o sofrimento dos produtoras de algodão, 
especialmente os do Sudoeste do nosso Estado, 
onde é grande a produção do produto. Vejo a lula de 
V. Ex"- e cf~go que pode contar comigo e com todos 
os Senadores do Centro-Oeste. Falo em nome de 
I ris Áezende e de Onofre Qlinan. Trata-se de uma 
lula que interessa a todos nós. Existe um conflito 
muito grande: de um lado, o Governo está querendo 
fazer reforma agrária, querendÕ estimular as repal1i
ções de terra; do outro, desestimula a pennanência 
do cidadão na área produtiva de algodão. Associo
me a V. Exl', quando combate as invasões de lena e 
defende os produtores, especialmente os de algo
dão. Trata-se da cultura que mais absorve mão-de
obra, pelo menos no meu Eslado. V. ~ tem meu 
apoio e de todo o Estado de Goiás na sua defesa 
por essa política do algodão nacional. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Mauro Miranda O algodão emprega no seu ciclo 
produtivo cerca de 40 homens por hectare. É a cul
tura que qJais emprego gera no campo. Quando se 
reduz a área plarttada pela metade, praticamente 
uma indústria de médio porte se fecha em cada ci
dade do interior. O Governo lula e precisa lutar mais, 
porque a política de geração de empregos não tem 
dado os resultados que todos esperamos. O Gover
no precisa olhar para a cultura de algodão como 
uma indústria de empregos que está morrendo em 

todas as cidades que a têm como uma atwidade 
econômica fundamental. 

Para que V. Exis tenham uma idéia, jogamos 
para fora do Pais:- com a importação de algodão, 
R$863 milhões. Esse foi o valor jogado fora pela im
portação, valor que poderia ter dinamizado a econo
mia interna, gerado empregos. São impostos da or
dem de R$135 milhões que os Estados plantadores 
deixaram de arrecadar. São valores incontestáveis 
que, somados ao trigo que foi importado, somados 
ao arroz, que foi importado, somados àquilo que va
mos ter que importar este ano pelos equivqcos da 
política de 1995, em especial, sornadoS à omissão 
do Governo em relação a algumas culturas, vão nos 
fazer chegar a 11 rrulhões de toneladas de importa
ção, a um cuslo de quase R$3 bilhões para os co
fres do País, que vão fazer muita falta ao Governo, à 
balança comercial e também à dinâmica da econo
mia interna 

Não entendo essa política 

Tenho insistido junto aos representantes do 
Governo e, hoje, recebi apenas a promessa de vol
tar a estudar o assunto, que já vem sendo estudado 
de forma cansativa por todos nós desde 1992. Tro- · 
cam-se os técnicos, que fazem viagem aos Estados 
Unidos, passeiam, buscam dados, voltam e dizem 
que não há SI.Í)Sídios. E os próprios representantes 
americanos colocam nã sua !)!'estação de contas 
U$$5.5 bilhões de si.Í)Sídio só para a cultura do al
godão. É preciso deixar a ingenuidade ou o interes
se obscuro de lado e lutar pelos interesses nacio
nais, tanto na questão do algodão como em outras 
queslõeS. 

Para finaf1Z31', não poderia deixar de colocar 
aqui assunto que me tem preocupado e até me inco
modado nos últimos dias. FIZ, sim, uma emenda ao 
Projeto Sivam, obrigando o Governo brasileiro a lici
tar novamente o Projeto - licitar novamente não se
ria nem o tenno, po!"lue ele não foi licitado. Recebi 
um apelo para que não apresentasse a emenda; re
cebi pressões. Hoje a protocolei junto à Comissão 
de Relações Exteriores e junto à Supercomissão do 
Senado para que o Relalor, Senador Ramez Tebet, 
aprecie a minha emenda e, se julgâ-la oportuna, 
possa inclui-la como redação de Relator; .::aso con
trário, eu a reapresentarei aqui no plenário do Sena
do para que o conjunto dos Senadores possa julgar 
essa emenda que esclarece os três principais pon
tos de dúvidas - dúvidas minhas e também de ou
tros Senadores com quem tenho conversado. 

Primeiro, o Relatório da SBPC traz números 
que também são inconteslãveis. Tenho em mãos es-
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tudo da SBPC que conclui que o Projeto, que custa 
R$1 ,435 bilhão ao Brasil, poderia ser reafiZSdo com 
R$934 mlhões - porlanlo, R$501 milhões de econo
mia -, caso fosse feita nova fi citação. Só esse dado 
já justificaria a emenda que apresentei. Não fosse 
esse dado, temos outro: dos RS 934 mihões, a pane 
nacional - ou seja, aquela que as empresas nacio- · 
nais estã9 capacitadas a realizar - chega a R$507 
milhões; portanto, mais de solto poderia ser execula
do por empresas nacionais e apenas R$427 milhões 
por empresas estrangeiras. Pooeria ser até a Rayt
hoon, mas nã9 a Raythoon em exclusividade, por
que esses dados da SBPC não podem ser contest
ad9s já que ela é uma entidade respeitada. 

Também o valor, a participaçã9 nacional e a 
soberania nacional estariam explicados e as dúvidas 
que h9je cercam os Senadores pÕderiam ser tam
bém disSipadas para que pudéssemos votar esse 
pmjero oom a consciência tranqüila de que estare
moo votando algo bom para a Amazônia, bom para 
o Brasil e bom para a sociedade brasileira também, 
porque seu cusro seria pagável por essa sociedade. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo, com satisfa
ção, um aparte ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres -Senador Osmar Dias, 
subscrevi, com muita satisfação, a emenda de V. 
Ex", oportuna e necessária Somos ambos Senado
res do PSOB. Entendo que estamos servindo ll'll.iro 
mais ao Governo do que aos que por acaso se opo
nham à sua emenda. A essa altura, Senador Osmar 
Dias, por tudo o que já estudei a respeito do Sivam, 
esrou convencido de que há necessidade de uma re
visão desse projeto. A opinião plblica, por outro 
lado, não aceitaria, de maneira alguma - ou aceita
ria, mas fundamente indignada - a manutenção do 
contrato com a Raythoon. Porlanlo, creio que a lici
tação, a esta altura, é indispensável simplesmente. 
Se o Senado não fizer isso, o prestígio desta lnstitú
ção j!..!flto ao povo brasileiro sofrerá um grave abalo. 
Meus parabéns pela sua emenda, Senador Osmar 
Dias! 

O SR. OSMAR DIAS- Agradeço a V. Ex", Se
nador Jefferson Péres, não apenas pelo aparte, mas 
por ter sido V. Ex" um dos primeiros a subscrever 
minha emenda, a exemplo do Senador Bernardo Ca
bral, o que me dá segurança, porque um dos argu
mentos é que um processo de licitação retardaria 
demais o Projeto Sivam. Ora, a Amazônia tem bem 
mais idade do que o próprio Brasil. O País tem qua- · 
se 500 anos e conseguiu sobreviver sem o Projeto 

Sivam durante t9dos esses anos, e não seriain seis 
ou doze meses de atraso que levariam o País a so
frer qualquer prejuízo em função da exigência de um 
processo de licitação. Pelo contrário, o Brasil ganha
ria cerca de R$500 milhões. 

U uma entrevista do Presidente da República, 
Senador Jefferson Péres - se não me engano na re
vista Veja -, onde Sua Excelência dizia ser um Presi
dente que administra um Orçamento de R$400 m
lhões para fazer t9das as obras do Governo, nas 
áreas de saúde, educação, agrirutura. Ora, se o 
Presidente reclama que administra um orçamenb de 
apenas R$400 milhões, por que haveria, este mes
mo Presidente, de ooncordar em jogar fora - porque 
aí seria jogar fora - R$500 milhões num projeto que, 
ao invés de ser construído por R$1,435 bilhão pode
ria ser construído por A$934 milhões, segundo um 
organismo respeitado como a SBPC?. 

Não entendo os argumentos daqueles que 
também dizem que esrou provocando um p!!lblerna 
de Estado. Esrou provocando a solução para um 
problema de Estado que vai ocorrer caso o $enado 
aprove o Sivam como ele está, sem licitação! E há 
outros que dizem que a minha emenda é inócua, 
que ela não terá valor algum, porque o Legislativo 
não pode exigir ou não pode colocar regras para o 
Executivo, já que existe uma lei de licitação que fis
caliza e orienta os atos do Executivo. Mas, basta ler 
o art. 49 da Constituição, do nosso Relaror Senador 
Bernardo Cabral, que vamoo entender que é nossa 
obrigação, sim, fiscalizar oo aros do Executivo. E 
não apenas fiscalizá-los, mas, se entendemos que 
esSes atos estão incorretos, corrigi-lo$ rneciante 
emendas, projetos de resolução, enfim, de algum 
dispositivo legal que esteja ao n9SSO alcance para 
que possamos regularizar a situação. 

O que esrou procurando é cumprir com as m
nhas obrigações tendo em vista o mandaiD que me 
delegaram. Não vou trair a minha consciência nem 
aqueles que em mim confiaram Vou apenas subme
ter a minha emenda à apreciação dos Srs. Senado
res para que as consciências de S. Ex% possam re
comendar seu voto numa emenda que restabelece a 
regularidade do processo, permitindo inclusive que 
se prove se é possível fazer o Projero Sivam mais 
barato ou não. Esse é o comentário presente em to
das as situações. Por exemplo, quando tomamos 
um táxi, quando conversamos nas ruas, as pessoas 
falam que não é possível que um projeto de R$1 ,4 
bilhão possa ser construído sem licitação! Ora, qual
quer cidadão brasileiro g9Staria de ver esse projeto 
sendo licitado. Não entendo por que tanta pressa, 
tanta precipitação. Aliás, já foi problema para este 
Senado apreciar essa matéria às vésperas do Natal 
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de 1994. Não estava aqui, mas sei que foi por volta 
dO dia 22 de dezembro, e sei que essa precipitação 
é que ocasionou todo esse alvoroço em relação a 
esse projeto. Por que que eu não teria o direito, 
mesmo sendo do PSDB, de apresentar uma emenda 
para pôr fim às dúvidas que existem nos debates re
ferentes a esse assunto no SenadO Federal? 

o Sr. ·Bernardo cabra! -Permite-me v. E# 
umaparte? .. 

O SR. OSMAR DIAS - Com muita satisfação, 
Senador Bernardo Gabral. 

O Sr. Bernardo Cabral --Senador Osmar 
Dias, V. E~ não só tem o direito como o dever de 
fazê-lo. São nos arraiais da própria família que ficam 
melhores as críticas constnJiivas. V. Exi!, eu diria, 
honra qualquer partidO. Já fomos do mesmo partidO 
-hoje estou sem partido, iÍldEÍpend{lnte. V. ~.por 

. um problema regional, foi para o PSDB, Partido dO 
Presidente·da RepúbrK:a. Mais uma razão para que 
seja dado a V. ~o apoio. ObServe que, no dia 7 de 
março de 1995, há quase um ano, o Diário do Con
gresso Nacional registrava o seguinte: 

"Concedo a palavra ao nobre Senador 
Bernardo Gabral que, na forma regimental, 
dispõe de 20 minutos. • 

E eu começava o meu discurso dizen-
do: 

"Sr. Presidente e Srs. Senadores, na 
qualidade de homem da Região Amazõnica, 
quero abordar um assunto que tomou foros 
internacionais, e que diz respeito ao Sistema 
de Vigilância da Amazônia. o chamado Si-
vam. ~ 

Há alguns dias, tomamos conhecimen
to de uma publicação do New York rnnes. 
feita por inconfidências de um agente da 
CIA, Central lntelligence Agency, na qual 
declarava que a vitória provável nessa con
corrência em favor da firma norte-americana 
Raytheon se devera ao falo de aquele agen
te ter denunciado tentativa de suborno de 
empresas brasileiras, promovida pela con
corrente francesa. a Empresa Thomson". 

E, no final do discurso, em que pela primeira 
vez esse assunto foi abordado no Senado, eu pedia 
que fosse convocado para prestarem esclarecimen
tos, através de depoimento à Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, o Ministro da Aero
náutica e outro Brigadeiro encarrégado. Daí por. 

· dÍEll'lte se desencadeou Ioda essa história, que sabe
mos como começou mas não temos idéia de como 
será o seu fim. Interrompi V. Exª não só como signa-

tário da sua emenda - que me parece corretíssima 
dentro das minhas apoucadas luzes - como para di
zer que ela é necessária. porque demonstra a inde
pendência e a inteireza de caráter de um parlamen
tar. Quero associar-me a V. Exª, eminente Senador 
Osrnar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Bernardo Ca
bral, além de enriquecer o meu pronunciamento, o 
aparte de V. Exª me conforta pelo respeito e, não 
apenas pelo respeito, mas pelo carinho que devoto a 
V. E#, que tem sidO um orientador, pelo menos para 
mim, nesta Casa. e me orgulho em dizer isso. 

Agora, eu teria outras razões fortes para justifi
car a minha emenda. Mas essas três que citei dis
pensam Iodas as outras. Qt.inhentos milhões pode 
ser economia. Pode até não ser. Pode ser até que, 
ao se licitar, chegue-se à conclusão de que o projeto 
está no custo real. Mas quero ver se isso é verdadei
ro, porque há muita gente e rm.itos organismos afir
mando, como a SBPC, que esse projeto pode custar 
R$500 milhões a menos. 

Quanto à queslão da soberania, mesmO- não 
podendo concordar, como o fiz na oportunidade em 
que esteve aqui o Brigadeiro Ivan Frota. com a sua 
acusação leviana e irresponsável em relação ao Se
nado, temos que concordar que há uma ameaça. 
sim, na meõtda em que estamos colocando nas 
mãos de uma empresa·estrangeira os segredos de 
um processo, de tecnologia de ponta, sobretudo de 
uma região que hoje está no foco de todo o mundo: 
a Região AmazOnica, que é o nosso maior patrimô
nio, sem nenhuma dúvida Podemos somar todo o 
patrimônio nacional que temos, o maior - tanto é 
que todos os países estão de olho nela- é a Região 
Amazónica Não podemos agir assim precipitada
mente em relação a um assunto tão grave. 

O outro ponto que reafirmo é o desejo de que 
fique claro se há um organismo dizendo e citando 
quais as empresas e, inclusive, em quais componen
tes do projeto podem participar empresas nacionais. 
Será que isso ficará na dúvida de todos_ nós? Por
que, pelo menos na minha cabeça. passa essa dúvi
da de que essas empresas poderiam esta~<__ ~ecu
tandO esse projeto, gerando empregos, gerando divi
sas, gerando renda e ciesenvoMmento, promovendo 
o crescimento científico em nosso País. No entanto, 
vamos dispensar esses três argumentos simples
mente porque veio um pedido para votar favoravel--
mente. 

Eu não faço isso. Sou dO PSDB e acho que es
tou defendendo - como disse o Senador Jefferson 
Péres- com muito cuidado, com muito rigor, ó nome 
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do Presidente Femando Henrique Cardoso, que é 
um Presidente honrado, co~ente, i~ligente, 
para saber que a minha atitude não é contra o Go
verno mas mLiiD mais a favor do Governo. 

O Sr. Cssildo Maldaner- Permite-me V. Ex"' 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte a V. 
Ex"'. . ... 

O Sr. Cssilclo Malc:laner - Nobre Senador Os
mar Dias, até para preservar o Governo e o Presi
dente é que V. Exã está agindo dessa forma; não é 
para ser contra, em absoluto. É para que amanhã ou 
depois possa sair pelas ruas do País, conversar com 
a sociedade, estar de bem com a sociedade, estar 
com a consciência tranqüila É nesse sentido que V. 
Ex"' apresentou essa emenda, a qUêl também tive a 

. honra de subscrever. Parece-me, Senador Osmar 
Dias, que a preocupação de V. E# sintetiza uma 
preocupação de grande parte dos Srs. Senadores. 
Acima de tudo, sintetiza uma preocupação do País, 
da Nação, pois a Nação está preocupada com o as:
sunlo. Não é só retirar a Esca do problema, ·como al
guns querem afirmar: "retira a Esca e está tudo re
solvido". Não, não pára s6 nisso. A amplitude é 
maior. É que isso já extravasou a região da Amazô
nia Está no País inteiro e nós todos estamos inseri
dos nesse processo. Sou do Sul do Brasil, o Sul que 
não está aliado ao rastreamento da AmazOnia, e até 
os céus de lá não estão assim cómo os céUs de bri
gadeiro. Dizem lá no sul, inclusive, que não se sabe 
se é possível esse sistema detectar, já que os ares 
andam poluídos até no Sul. Não há como detectar 
com esses realores, com esse sistema da Ra~ 
heon, ou coisa que o valha Na rua, as pessoas -
como y. Ex" diz -, o taxista, qualquer um comenta: 
"Maldaner, o que está acontecendo? O que está ha
vendo? Aqui estamos detectando também". Então, 
parece-me que essa coisa anda obscuna Se apro
varmos aqui, de um certo modo teremos que sempre 
dar uma explicação à Nação, e isso não fica bem. 
Quer dizer, queremos dar uma explicação, sim, mas 
transparente, conversando, dialogando, ponque o 
homem público é uma vitrina permanente e o Sena
do e o Governo também devem ser isso. Não queria, 
neste momento, estar no lugar do grande Senador 
Rarnez T ebet, que é o Relator desse processo IDdo 
e vai representar o pensamento do Governo, do 
País e desta Casa, acima de tudo. Sei que isso não 
é fácil e que S. E# deve, em conseqüência, estar 
passando noites sem dormir. Precisamos comungar 
com o pensamento de V. Exã, para que possamos 
sair tranqüilamente pelo Pais e dizer: "Votamos 

aqLilo que entendemos seja o melhor para o País, 
para a segurança, para a comunidade, enfim, para o 
conjunto de todos". Em função disso, quero trazer 
minha solidariedade à preocupação que manifesta 
na tarde de hoje, no Senado, Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - MLito obrigado ao Se
nador Casifdo Maldaner, que foi, realmente. um dos 
primeiros a subscrever a minha emenda, dando 
apoio para que possa apresentá-la Agradeço, tam
bém, os vinte e quatro Senadores que a stbscreve
ram e àqueles que gostariam de tê-lo feito mas não 
o fizeram por não terem sido encontrados, já que, 
hoje, protocolei a emenda, pois não hã exigência re
gimental do número de assinaturas. 

Quero, Senador Casildo Maldaner, dizer que 
depois que apresentei a emenda eu dormi melhor e 
entendo que o Senador Ramez Tebet não deve es
tar dormindo tranqüilamente, ponque tem uma res
ponsabilidade enorme nas mãos. Seu julgamento 
será muito i~nte para abalizar a decisão e o 
voto da Comissão e do Plenário. -~ 

Quere fazer um apelo ao Senador RameZ Te
bet esta minha emenda pode ser considerada- pelo 
Sr. Relator ou poderá ser por mim apresentada aqui, 
em plenário, quando S. E# encaminhar o projeto de 
resolução para ser votado. Mas não deixarei de 
fazê-lo, apesar de haver recebido, até de uma forma 
pouco elegante e educada, a observação de um Se
nador, que me disse: "Com essa emenda, você vai
se transformar num Senador ridículo, ponque ela é 
inócua". 

Ridículo é aquele que troca o voto por favores; 
esse é ridículo. Talvez esse Senador, que me fez 
essa ofensa, seja um dos ridículos que costumam 
trocar voto. Não troco o meu voto, não o vendo, e s6 
vo1D de acordo com a minha consciência 

O Sr Ramez Tebet- Permite-me V. Ex"' um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com satisfação, Sena-
dor. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Osmar Dias, V. 
E# tem o direito e o dever, como cada um dos de
mais Senadores e cada homem público deste País, 
de apresentar suas sugestOes, de transformá-las em 
emendas. Quero, em favor de V. Ex"', neste aparte, 
dizer que ninguém pode considerar ridículo aquele 
que apresenta uma emenda Acredito que essa ex
pressão tenha sido forçada Mas quero aproveitar a 
oportunidade da afirmativa de V. Exã e do Senador 
Casiklo Maldaner para dizer que, em yerdade, às 
vezes vale a pena passar insone algumas noites, 
ponque temos a grande responsabilidade de ajudar 
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na condução das coisas deste País. Por isso, tenho 
procedido - e penso que a Casa seja testemunha 
disso- com 001a humildade muito grande. Tenho 
procurado ser discreiD, tenho procurado ouvir IOdas 
as partes, tenho lido todos os documenlos que me 
chegam às mãos e tenho meditado sobre eles. Vou 
analisar tudo que disser respeito a esse projeto, 
pensando, unicamente, naQUilo que tenho afinnado. 
Estarei tranqOilo na hor'ã em que puder afinnar que 
dei a minha opinião e apresentei o meu relatório de 
acordo com aquilo que a minha consciência determi
nou como sendo o melhor para o País. V. ~falou 
em pressão. Eu nunca falei isso. Aproveito para di
zer que penso que política é isso aí: quem quer ob
ter as coisas, que peça! V. ~ pede o apoio para a 
sua emenda; quem acredita no projeto, pede para 
aprovar o projelo; quem não acredita no projeiD, que 
desenvolva esforços para dizer que o projeiD não 
consulta os interesses do País. Isso é absolutamen
te normal, não me atemoriza nem me preocupa. Se 
ontem tomei a cautela de comunicar à Casa - não 
por meio do microfone - que não entregarei o meu 
relatório amanhã é justamente porque desejo ser 
prudente, pois quero estudar o assunlo o mais que 
puder. E não vou mentir a V.~. mas não foi uma 
razão essencial que me fez adiar a sua emenda. Po
rém, com Ioda certeza, ela está no rol daqueles do
cumentos que, como Rela!or, tenho que analisar. 
Sei que o relatório não impõe nada à Casa. mas é 
como V. ~ afirmou: a Casa espera a palavra do 
Rela!or, porque é aquele que se debruça mais sobre 
o assunto, que o estuda mais, e que emite o seu pa
recer, que vai ser aceito ou_ !Jão pelo Plenário da 
Casa Sem entrar no mérito da sua emenda, digo a 
V. ~ que deve ficar absolutamente tranqOilo, por
que apresenlou uma sugestão, uma emenda que 
traduz aquilo que V. Ex'! pensa ser melhor para o 
projeto. Portan!o, o meu aparte tem a finalidade de 
dizer que me soriClarizo com V. Ex'! contra aqueles 
que tentaram ridicularizâ-lo, se isso ocorreu - e V. 
Ex'! está afirmando que sim. Agradeço a V. ~-

0 SR. OSMAR DIAS- Senador Ramez Tebet, 
também não me imporlo com as pressões, mesmo 
porque elas me õavertem e me estimulam. As pres
sões até fazem parte, efetivamente, do jogo demo
crático. Apenas não posso aceitar a ofensa. Não me 
sinto ridículo por ter apresentado a emenda; sinto
me com a consciência tranqüila e com o apoio de 
muitos Senadores, que, evidentemente, tendo assi
nado a emenda, poderão votar a favor ou contra a 
mesma. Mas, pelo menos, cumpri o meu dever e o 
dever com a minha consciência Aqueles que dizem 

que a emenda é inócua poderiam ficar tranqOilos. E 
para que tanto alvoroço, se a emenda não tem valor, 
se é ridícula? Não há necessidade de alvoroço, fi
quem tranqüilos. O Reia!or é o Senador Ramez Te
bel, que saberá, com a sua intefigência, julgar a 
emenda que apresentei. E fiz isso em nome de mui
tos Senadores com quem conversei antes de apre
sentá-la 

Até aproveito a oportunidade para agradecer 
ao Senador Eduardo Suplicy, que me ajudou a ela
borar a emenda, inclusive com o apoio da sua as
sessoria Portanlo, gostaria de agradecer a S. ~. 
pois estamos cumprindo com o nosso deVer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. ~ 
um aparte? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. ~ 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Rlho)
Senador Osmar Dias, V. Exª já ultrapassou em 10 
minufDs o tempo, e peço que conclua o seu pronun
ciamenlo. 

O SR. OSMAR DIAS -Sr. Presidente, pela pri
meira vez, cometi essa indisciplina Se V. EJli! me 
permite, vou concluir com os apartes, primeiro, do 
Senador Josaphat Marinho e, em seguida, do Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Os
mar Dias, não tive ~dade de assinar sua 
emenda, nem vou entrar no mérito dela, neste ins
tante. Quero apenas louvar sua posição defenden
do-a no plenário. Todas as vezes em que um Sena
dor apresenta uma sugestão séria ela merece res
peito, ainda que provoque õavergencias. O lamentá
vel é que o Congresso não o faça sempre; e, porque 
não defende sempre suas prerrogativas, es1á numa 
situação muilo baixa na opinião, segundo as pesqui
sas. E preciso que o Congresso se defenda mais e 
melhor, para que seja mais respeitada a sua posi
ção. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador Jo
saphat Marinho. Com certeza, é um importante de
poimenlo. E sinto alegria em ter ouvido que V. ~ 
também assinaria a minha emenda 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª 
um aparte? ·-

0 SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao 
Senador Eduardo Suplicy, para depois encerrar, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Osmar Dias, 
primeiro, gostaria de reiterar a importância da inicia
tiva de V. ~. que acrecfrto esteja apontando um ca
minho, que é o de bom-senso para o Governo, que 



896 ANAis DO SÉNADO FEDERAL Janeiro de 1996 

está alcançando !amanho respaldo entre os Senado
res. Gostaria de transmitir que diversos Senadores 
do PT que ainda ni!o haviam assinado a emenda 
manifestaram-se favoráveis a fazê-lo, inclusive o Se
nador José Eduardo Outra, que hoje se encontra 
acamado, em virtude de uma gripe. S. EP- fez ques
tão de solicitar que a proposição seja levada até a 
sua casa, porque também quer apor a sua assinatu
ra. Considero o assun1o da rl!aior relevância. Está
se pedindo ao Presidente Fernando Henrique Car
doso para que exponha, publicamente, o seu ponb:l 
de vista. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
deve levar em conta que ni!o será fácil explicar por 
que a Raytheon não precisa, necessariamente, pas
sar por um novo processo de licitação pública. No úl
timo domingo, no jornal O ES1ado de S. Paulo, o Sr. 
Guida Rezende de Sousa expressotJ que considera
va perfeitamente normal que pudesse a Esca estar 
remuneranCJo as pessoas de confiança do Ministério 
da Aeronâutica que fizeram a escolha, primeiro, da 
Esca e, depois, da Raytheon. Ora. isso é o mesmo 
que estar dizendo que é perfeitamente normal ni!o 
se cumprir a lei, não se cumprir aqtilo que o Tribu
nal de Contas da União apontou como uma afronta 
aos princípios de ITansparência, de isonomia e de 
igualdade de direitos perante todas as empresas. 
Seria corno se as pessoas estivessem dizendo, no 
Banco Central, que é normal o fab:l de o Banco Eco
nõmico ter emprestado recursos às próprias empre
sas associadas. Embora estivesse afrontando a lei, 
alguns acham normal isso. 

O Sr. Ângelo Calmon de Sã pode achar nor
mal. Não se pode achar normal o procedimento de 
escolha da Esca e da Raytheon. Noimal será. sim. a 
licitação pública e sem nenhum tipo de discrimina
ção. Aí, sim, a Raytheon e todas as demais empre
sas poderão competir. Gostaria de ressaltar que, 
diante do estudo da SBPC que recomenda que haja 
licitação pública, a iniciativa de v. Ex"- conta com o 
respaldo crescente, tanto no Senado Federal quanb:l 
na opinião pública brasileira. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador 
Eduardo Suplicy. 

Vou encenar, Sr. Presidente, ~ ag~ 
do a tolerância do tempo e áiZendo que tenho qLinherr 
1os mlhões de razões reais para apresentar essa emen
da aa não é riãcula Riciculo é pagar mais quandJ se 
pode pagar menos. Olrigalo, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Teob:lnio Vilela Filho, 1~ Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavm para uma comunicação 
inadiável, com relação a esse assunb:l. 

O SR. PRESjDENTE (José Samey) -Antes de 
conceder a palavra a V. Ex"-, esclareço ao Plentrio 

-que, como não temos Ordem do Dia, o tempo de to
dos os oradores, nesta tarde, será de 20 minub:ls. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para urna comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Pres;dente, entendia, como 
entendo e entendeu a Comiss<."c que estuda o Proje
to Sivam, na sua grande maioria, da necessidade de 
se votar no menor prazo possível esse projeto. que 
tanta celeuma vem causando no noticiário e também 
nesta Casa. 

Marcamos prazo, que seria para a votação na 
Comissão e, evidentemente, também , 10 plenário. 
Trata-5e de matéria complexa Foram ouvidas as 
pessoas necessárias e, ao mesmo tempo, abriu-se 
oportunidade para aqueles que quisessem manilar a 
sua colaboração por escriiD de enviarem à CGmis
são, para que fosse distnbuida aos membros e, em 
particular, ao Relator ela matéria 

O Relalor da rnaléria, ellidentemente, teve como 
prazo o dia 31 para apresentar o seu parecer. Entre' 
tanto, dada a complexidade do assunto, pediu - o que 
é justificável - para aprei;entiHo uma semana depois, 
ou seja, no dia 7, às 1 Oh ela manhã Com isso, esse 
parecer será votado nesta Cornissã) nesse dia 

Dentro dos prOcedimentos regimentais, há de 
se prever, como é natural, pedida' de vista A vista 
será dada - e faço questão de logo colocar esse as
sunb:l para o Plenário ela Casa; porque facilita o en
tendimento de todos - em conjunb:l na Comissão, 
por um mínimo de 48 horas. 

As emendas serão apresentadas, como manda 
o Regimento, não na Comissão, mas em plenário. 
razão por que o parecer voltará à Comissão para ser 
novamente estudado. Isso significa que, de todos os 
prazos que o Regimento impõe à Mesa do Senado 
para colocar em votação. dificllmente ele será vota
âo em plenário na convocação extraordinária, como 
era meu desejo e, acredito, de V. Exª. Sr. Presiden
te, e de b:ldo o Senado, para que essa pauta fosse 
desobstruída e, mais do que isso, para que se desse 
uma satisfação à Nação brasileira. Tem que se re
solver, de urna fonna ou de outra. o Projeto Sívam, 
com uma de.;;isão desta Casa. 

Desse modo, queria colocar, de logo, esses 
procedimentos ao conhecimenb:l dos 59 membros 
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das comissões que vão se re1.11ir conjun1amente e 
que vão votar separadamente para que todos sai
bam como a Comissão vai proceder e possam com
parecer no dia 7, às 10h da manhã, se V. ~ permi
tir, talvez aqui no plenário, ou, se não, no aucfdório. 

Feito is:;o, virá para o plenário, onde receberá 
emendas, e voltará à Comissão para votação das 
emendas. Queria dar conhecimento à Casa desses 
procedimentos. CuJlllro assim com o meu dever, 
porque pode não haver mais reuniões da Comissão, 
mas, pelo plenário, todos os Srs. Senadores toma
rão conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra à Senadora Emilia Fernandes. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senadbr José Rober1o 
Arruda (Pausa) 
· Conceoo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 

· Uma. {Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda

ner. {Pausa) 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra, 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sris 
e Srs. Sendores, considero importantes os esclareci
mentos que o Presidente da Comissão que analisa o 
caso Sivam, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
prestou sobre os procedimentos que pretende co~ 
car para o exame do referido· jírojeto. Mas, primeiro, 
gostaria de esclarecer que, salvo melhor juízo e in
terpretação, enquanfo estiver sendo debatido no âm
bito de uma comiSsao permanente, e, no caso, tanlo 
na Comissão de Relações Exteriores como na Co
missão de Assutl10S Econõmicos acredito ser regi
mental que cabe o direito de apresentação de emen
da. 

Enlão, não compreendi bem a intenção de não 
se poder apresentar emendas no âmbito da Comis
são. Gostaria apenas que o Regimento fosse obede
cido claramente e partilho da intenção do Presidente 
da Comissão, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
de que esse assun10 deva ser tratado com 10da res
ponsabilidade e sem qualquer sentido de obs1rução. 
É natural que haja da parte dos Senadores o pedido 
de vista, dependendo do conteú:lo do relalório. É 
possível até que o Senador Ramez. Tebet proponha, 
após um diálogo conjunto com os Srs. Senadores, 
um relatório que poderá até ser do nosso conheci-

men10 prévio e eventualmente consensual dentro do 
Senado. Se porventura houver essa tendência que 
me parece crescente em número tão significativo de 
Senadores, de propor um nova licitação p(tllica em 
que a própria Raylheon e qualquer outra empresa 
nacional ou internacional participe, quem sabe pos
samos até desistir do pedido de vista. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Peço a 
V. Ex" que conclua o seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Solicito o escla
recimento da Mesa no sentido de determinar qual 
seja o procedimento, do ponto de vista do Regimen
to e no sentido construtivo, que poderemos adotar. 

Por oulro lado, Sr. Presidente, hoje o Presiden
te da SBPC, Professor Sérgio Ferreira, infom10u que 
está enviando oficialmente, como presidente da 
SBPC, ao Presidente José Samey, ao Presidente 
An10nio Carlos Magalhães e a todos os Uderes, por
lan10, a todos os Srs. Senadores, o relatório enviado 
na semana passada por fax - será enviado agora 
por enveiope, devendo chegar amanhã às mãos de 
todos -, onde ele reitera que os cientistas responsá
veis por aqtiele estudo, Luis Carlos Miranda e Marco 
Anlõnio ~ se colocam à disposição da Comis
são e do Senado para quaisquer esclarecimentos. 
Portanto, se o Presidente An!onio Carlos Magalhães 
houver por bem consultar os membros da Comissão 
se desejam esclarecimentos sobre os detalhes do 
estudo, a SBPC se coloca à disposição. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

esclarece a V. 8@. que, neste caso, na forma do arl 
235, 11, f, do Regimento Interno, as emendas serão 
oferecidas em plenário. Nas Comissões, o que pode 
ocorrer é volo em separado ou oulro procedimento 
através do parecer do Relator. As emendas só po
dem ser oferecidas em plenário. 

É o esclarecimento que a Mesa presta a V. 
E#-. 

Continua a lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malcla-

ner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, trago 
nesta tarde uma preocupação que tenho com a eco
nomia brasileira, mais especificamente com relação 
à nossa indústria nacional. Nada contra a importa
ção, antes pelo contrário, ela é necessária para o 
aperfeiçoamento e para a competitividade e, inclusi
ve, para a melhoria da nossa indústria, a fim de que 
possamos ter un1a melhor tecnologia de ponta. 
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· EntretaniD, Sr. Presidente, farei algumas consi
derações no sentido de que fiquemos alertas no cui
dado com o ~o na nossa indúsbia nacional e 
com a gradação da própria importação para que não 
venhamos a exterminar o que é nosso. 

O proc : 5 5 > de abertua da nossa economia, nos 
OOimos anos, mais especialmente de 1.m ano para cá, 
tem levado milhões de brasil~ a consumirem avida
mente lodo e qualquer ~ de produto i~Jll(lrtado, cu
jos preços, até então, eram proibitivos para a imensa 
maioria da pol)l olaçã:l. Essa euforia no constmo foi a 
resposta nalu'al do rnen;a;Jo a 1.n1a demanda reprimi
da durante décadas, nã:> obstanle a tendência IIUlCflal 
de globalização da econo!Tia 

Repentinamente o País viu-se invadido por 
produtos e especificações as mais diversas, das 

. mais variadas marcas e procedênêias, que opera
vamo •m~re· de chegar às mãos do Cóllsufuidor a 
preços freqüentemente inferiores aos dos similares 
nacionais. A demanda por produtos importados ele
VOti-Sfl ainda mais com a valorização da nossa moe
da- uma ~as bases de sustentação do Plano Real-, 
com o l'llalor volume de crédilo ao consumidor e com 
o aumento da renda proporcionada pela queda da 
inflação. 

A redução das alíquotas de i~. jiM'Ita
mente com outras medidas que possibilitaram incre
mentar o comércio exterior, teve 1.m efei1D estimu
lan1e na economia brasileira, obrigando os empresá
rios nacionais a se reciclarem, a se modemzarem e 
a se tomarem mais competitivos. Entretanto, a eufo
ria foi demasiada. Juntamente com bens de capital 
foram importados, em grande q~dade. bens de 
consumo absolutamente s~rftuos, que, por não 
alavancarem a alividade produtiva, puseram em ris
co segmentos mais vulneráveis do nosso parque in
dustrial. 

A orgia das i~. SI% e Srs. Senado
res, chegou a um tal pon1D que o Governo já estuda 
restrições para proteger determinados setores da in
dústria Efetivamente, o acesso a produtos estran
geiros virou uma grande mania nacional. Consome
se, em grande quantidade, de tapetes a inslrumen
tos musicais, de brinquedos a preparados alimentí
ci~, de armas a vinhos de qualidade, muitas vezes, 
duvidosa Será esse consumo explosivo o ingredien-
1e de que necessitamos para chegar à modernida
de? Será a convivência com práticas predatórias a 
grande tendência da economia munãlal neste final 
de século e de milênio? 

· Recente repórtagem do Jornal do Brasil cita 
entre outros dados, as compras de uísques, vinhos ~ 
outras bebidas, que cresceram 68,4% nos primeiros 

~ito meses _do ano passado, em comparação com 
idêntico penado do ano anterior, que representa um 
gaslo de quase meio bilhão de dólares. MUtas ve
zes, esses produtos são de baixa qualidade sedu
zindo o cons~.midór apenas por sua procedência. 
como afirmam os técricos do setor. 1 

E há, na verdade, uma certa mania· que tem, 
psicologicamente, impregnado milhares de brasilei
ros. Nós, muitas vezes, somos levados a supervalo
rizar o produto i~. 

Isso aconlece, por exemplo, com os vinhos de 
ganafa azul vindos da Alemanha, que, com poucas 
e honradas exceções, são de baixa qualidade. A in
formação é de especiafiStas do setor, que destacam 
o fato de os vinhos i!l1XlrtadOS já ocuparem uma fa
tia de 35% do mercado brasileiro. Os reflexos dessa 
verdadeira invasão são imediatos: •o faturamento 
anual do setor, que é de US$500 milhões vai cãir 
15% este ano• afirma Oanilo Gavagni, Presidenle da 
União dos Produtores de Uva e V'mho- Uvibra. 

E trago esse assunto a1é porque está para 
acontecer a Festa Nacional do Vinho, em CaXias do 
Sul, tio Rio Grande do Sul, que contará com_a pre
sença' do Senhor Presidente da República. E; natU
ralmente, Sua Excelência vai sentir e ouvir os recla
mos dos produtores, não só do Rio Grande do Stj, 
corno de Santa Catarina e Pernambuco que, hoje, 
participa com uma parcela forlé nessa produção e 
em outros campos da ecõnomia 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me v. ~um 
aparle, nobre Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASILDO MALDANER - Ouço, com 
prazer, o apar1e do nobre Senajlor Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma -Senador Casildo Malda
ner, preliminarmente não poderia deixar de cu~ri
mentar V. ~pela importância do assunto que nos 
é trazido nes1e seu pronunciamento. Na semana 
passada. tive oporblidade de falar desta tribuna so
bre as deniÍICiaS que o jornal O Globo vem fazendo 
a respeito das fraudes, contrabandos e malversação 
do dinheiro público em razão de importações desor
denadas. com prejuízos enormes ao principal ele
mento que temos que proteger, que é o consumidor, 
sem o devido controle de qualidade, sem nenhum 
tipo de exigência das autoridades brasileiras, como 
é feito com a indústria nacional. Assustei-me inclusi
ve com uma manchete do jornal O Globo em que 
mais de US$21 bilhões se perderam nas viagens de 
exportação e importação de produtos. E a indústria 
nacional está à míngua, principalmenle aquelas que 
tinham um mercado externo cativo como a de teci~ 
dos e calçados. V. ~ representa uma região impor
tante, Santa Catarina, na área de confecção de teci-
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dos, toalhas de banho, conhecidos praticamente no 
mundo inteiro e que hoje está desesperada pela 
concorrência desleal, pelo dumping e pela quarlda
de bastante inferior àquela que a indústria nacional 
exige. Acho que V. E# deve vir uma vez por sema
na à tribuna, até que as autoridades o ouçam, por
que V. ~representa um Estado importante neste 
setor. 

O SR. CASILDO~ MALDANER - Recolho o 
aparte de V. ~que até parece conhecer o conteú
do do meu pronunciamento; vou chegar à questão 
que V. ~abordou. 

Também o setor têxtil tem sido fortemente pre, 
judicado com a importação descontrolada, especial
mente de tecidos coreanos e chineses. O sindicalo 
dos produtores admite que cen:a de 180 mi traba
lhadores já foram demitidos someniê no ano passa-

. do. Os Países Asiáticos, em grande número, são 
acusados de dumping, como ãJZ V. Ex~. Estariam 
exportando, além de tecidos, também brinquedos, 
calçados, tapetes, produtos cerâmicos e outros, a 
preços inferiores aos do custo de produção, para ali
jar a concorrência. 

No caso do setor têxtil, o Governo tomou algu
mas medidas de proteção às indústrias nacionais, 
restringindo o prazo de pagamento das mercadorias 
que entram no País e elevando para 70% a alíquota 
do Imposto de Importação. Isso, porém, depois de 
muita luta, depois de quebrar muita empresa nossa. 
depois de muito desemprego. 

Eu estava em meu Gabinete e ouvi o discurso 
do Senador Osmar Dias sobre o algodão e o trigo. O 
Governo facilitou a importação do trigo no Brasil. 

O trigo importado estava bara!D; com isso, de
sestimulou-se o plantio do trigo no Brasil; deixamos 
de plantá-lo. 

O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. EP- um 
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Ouço com 
prazer o Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias- V. EP- estava em seu Ga
binete quando eu falava da importação de trigo que 
desestruturou o setor e que a indústria moageira, a 
maior estiml.iadora da importação, paga o preço, 
hoje, porque deixa de comprar o trigo nacional a 
US$150 a tonelada e paga US$300 a tonelada para 
os canadenses, argentinos e americanos. Hoje, esti
ve com a Ministra Dorothéa Wemeck tratando de um 
assunjxl que V. E# traz agora. em seu pronuncia
mento, que é sobre a importação de algodão. Ama
nhã, as indústrias têxteis estarão com a Ministra Do
rothéa Wemeck tratando do mesmo assunto. Ocorre· 

que, de 1992 para cá, o algodão brasileiro, pratica
mente, reduziu pela metade a ~- Com a redu
çi'KI da procluç1il pela metade, a renda do produtor e, 
em conseqüência, p emprego no ~ e nas indús
trias de fiaçã:l. O Governo brasileiro se nega a investi
gar o subsíãro na origem do algodã:> importa:lo dos 
Estados Unidos, porque, hoje, a alíquota é de apenas 
2%, quando para a indústria têxtil é de 70%, para a irn
portaçã:> de tecidos prontos. Então, há uma incoerên
cia do Governo que, ao se negar a fazer a investiga
çi'KI na origem, permite que o algodão brasHeiro, pro
duzido nos nossos campos, fique estocado nos arma
zéns- ternos o maior estoque da história, rriaiS de 200 
mi toneladas de fibra -, e que a indústria se beneficie 
com um crédito privilegiado de seis meses, importando 
algodão sem necessidade, apenas para obter capital 
de giro nas importações. Ao estular o assunfc, verifi
quei que até o ca:au. do Senador AntOnio Garlos Ma
galhaes, terá que ser importa:lo, neste ano, para ~rir 
a demanda das fábricas em nosso País. Isso porque 
hoiNe t.ma desatenyão, um desCI.ido com a produçãJ 
nacional das principais ctilu"as como o ca:au, o algcr 
dão, o trigo e o café. Daqtj a pouco, estaremos iinpor
tando esses produtos. Só falta, mesmo, importar ver
gonha na cara, para que possamos colocar a nossa 
alividade principal, que é agric:l11!r.i, que movimenta a 
economia nacional, nos eixos. Vamos importar, Sena
dor Casildo Maldaner, mais de 11 11111hões de tonela
das em 1996 e vamos eXportar pouco mais de 9. Já 
estamos perdendo no peso, e, no dinheiio. Cerca de 
U$3txlhões sairão daqU para outros países. Era ape
nas isso que eu queria acrescentar ao seu irlllOrtante 
prontn:iamenlo. 

O SR. CASILDO MALDANER - Recolho com 
muita honra. seu aparte. A esses produios a serem 
importados, eu acrescentaria a cebola e o alho, que 
concorrem deslealmente com os nossos, que temos 
no País em abundância 

Até parece que foi uma providência que calou 
profundo num tema 1ão presente e que a Nação está 
vivenciando neste momento. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a repor
tagem a que me referi do Jornal do Brasil salienta 
que a importação dos bens duráveis e semi-<lurá
veis, no período de janeiro a agosto, teve um cresci
mento de 170% em relação ao mesmo período no 
ano passado, alcançando o valor de US$7 bilhões. 
Um tal volume de importações, evidentemente, pode 
prejudicar gravemente setores mais vulneráveis da. 
economia nacional. 

Esse consumo desmedido, entretanto, toma-se 
mais nocivo quando-é voltado para produtos supér
fluos e de qualidade duvidosa; pois . represerrta o 
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deslumbramenlo dos consumidores diante do que é 
meramente novo, quando deveriam carrear as suas 
po~ças para alguma alividade produtiva ou para 
o consumo racional. 

O deslumbramento do consumidor brasileiro, 
diante da súbita aparição das vitrines de lodo o ml.ll
do, pode ser medido pela importação de produtos o:' 
mais variados corno guarda-<:huvas, preparados ali
mentícios à base de legurne9'e hortaliças, penas e 
penugens, e até derivados de cacau - Sr. Senador 
Anlílnio Carlos Magalhães, Sr. Senador Josaphat 
Marinho e Sr. Senador Waldeck Omelas - ou, mais 
claramente, chocolate suíço, o que seria difícil se 
conceber num País já cognominado pelo escrilor 
Jorge Amado, em titulo de urna de suas. obras, O 
Pars do Carnaval, cacau, Suor. 

Há. também, os programas de televencla que 
são representativos dessa nova mania de consumo, 
tendo moVimentado, nos primeiros oito meses do 
ano passado, nada menos que US$.2,8 bilhões, de 
acordo com a Associação Brasüeira de Empresas de 
Marketing Direlll, ABEMD. Os anúncios veiculados 
nesse programas anunciam verdacleiros milagres, e 
quando o consumidor, ingênuo e incauto, descobre 
ter sido vítima de propaganda enganosa, dificilmente 
consegue ser ressarcido - e, aí, não tem rúnguém 
da Defesa do Consumidor, não tem Mirústério Públi
co não tem nenhum órgão - vai reclamar a quem? 
Não tem a quem reclamar porque a propaganda é 
urna vitrine .intemacional que está aí. Entrou nessa e 
para sair é muito difícil. Não tem como se ressarcir
é muito õmcil. 

Pode-se concluir, diante de tais observações, 
que o consumo desmedido de produtos supérfluos 
tem efeitos nocivos em duas diferentes vertentes:de 
um lado, prejudica, incfiVidualmente, o consumidor, 
corroendo sua poupança e estimulando o comporta
mento perdulário; de outro, reduz o mercado de de
terminados segmentos da indústria nacional, em fa
vor da atividade produtiva nos outros países, e dese
qtilibra a nossa balança comercial, o que é grave
mente preocupante. 

Mesmo agora, quando a Qalança comercial dá 
sinais de eqlJlíbrio, a importação deve ser mantida 
sob controle. Nos primeiros 7 meses do ano passa
do, as exportações tiveram aumenlll de 7,12% em 
relação a idêntico período do ano anterior, enquaniO 
as importações cresceram quase 60%. 

A preocupação justifica-se plenamente, ainda 
que amenizado o susto que nos deu a crise mexica
na, pois, é do conhecimento geral que a balança co
mercial com saldo negativo pode ser o fim do Plano 
de Estabilização Econõmica Hã que levar-se em 

conta também que a reversão que se ensaia no nosso 
comélcio exterior pode ser expliCada, em boa parte, 
pelos estoques que se acumlAararn quando o Governo 
forçou uma reduçãg da a!ividade econômica. 

De qualquer forma, o comportarneniO da balan
ça nos deixa afglJrnaS importantes tições, confonne 
destacou Carto Barbieri Filho, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Empresas Tradings, em artigo 
no Jornal do Brasil. Ele chama a atenção para o 
falo de que, dos principais itens da nossa pauta de 
exportações, 85% correspondem a matérias-primas 
e produtos semi-elaborados. Houve, portaniO, larga 
predominância de itens com pequeno custo ·agrega
do. Além disso, deve-se lembrar que nosso desem
penho não foi pior graças aos elevados preços de al
guns produtos agrícolas no mercado internacional, 
como o café e o açúcar. 

Barbieri demonstra ainda que nossas exporta
ções têm crescido em maior volume para os países 
menos desenvolvidos, e conclui: a indústria brasilei
ra está perdendo a batalha da competitividade na 
concorrência internacional; e o equilíbrio der. nossa 
balança torna-se mais vtJnerável com a ampliação 
das exportações para países sujeitos a instabilida
des econõmicas. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, o Brasil, durante várias décadas, fechou-se ao 
comércio exterior, no rn;;üs das vezes para proteger 
sua economia e, especialmente, o seu parque indus
trial emergente. Esse modelo, evident6fllente, esgo
tou-se, e o patematisrno a que se acostumou o nos
so empresariado tomou-o ineficiente. Durante todo 
esse tempo o empresário brasileii'o não buscou solu
ções criativas, não se reciclou, não racionalizou os 
custos, não se modernizou do ponto de vista tecno
lógico e, portanto, não se tomou competitivo. 

Essa está sendo uma dura lição para boa parte 
dos nossos empresários. A abertura comercial, que 
nos fará novamente competitivos, precisa ser dosa
da porém, porque se houver uma carga maior do 
que a nesistência, a resistência não agüentará. Tra
go um exemplo do Sul. No meu Estado, a corrente 
elétrica tem 220 volts, e se houver uma corrente elé
trica com urna voltagem de 300, ninguém agüenta 
Não tem jeílo! É preciso dosar a voltagem, para que 
o nosso parque industrial - o mais diversificado da 
Amêrica Latina, apesar de tudo - não seja estrangu
lado. Devem as autoridades, portanto, impor medi
das restritivas para que essa pretendida renovação 
não se dê de forma atabalhoada e não prejudique o 
desempenho de nossa balança; devem, ainda, to
mar providências rigorosas nos casos de co~corrên
cia desleal; e devem, sobretudo, refrear a Importa
ção de artigos supérliuos, a fim· de preservar nume-
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rosas segmentos da nossa indústria, e de estilllUJé!r 
o cidadão brasileiro a aplicar seus rerursos na aQUI
sição de bens duráveis e no investimento produtivo. 
São duas grandes vertentes, a de bens dwáveis e a 
no investimenlo produtivo. 

Na verdade, por onde se anda neste País hã 
preocupação constante, quer por parte das associa- · 
ções comerciais e industrias, quer por parte da clas
se trabalhadora. preoc!lj)ação desta com o seu em
prego, com o seu trabalho. Enfim, em todos os seto
res hã preocupação. 

Em função áJSSO, Sr. Presidente, é que trouxe, 
nesta tarde, este assunto para o Senado Federal: 
para que o centro do País não se esquive de discutir 
essa maléria, que é nacional, e participe de forma 
decisiva 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

. Durante o (PscurSiJ fio Sr. Casifdo Ma/
daner; o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Bel/o Parga 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador T eolonio Vilela Filho. 

O SR. TEOTONIO VlLELA FILHO (PSDB-AL 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, todos 
nós nos acostumamos à idéia de que a água, essen
cial à vida, é um recurso natural extremamente 
abundante em nosso planeta. Para a maioria das 
pessoas, escassez de água lembra apenas estia
gens, provocadas pela natureza, que afetam popula
ções de algumas ãreas do glo!?<>. 

Afinal, por que nos preocuparmos se existe 
cerca de um bilhão e quatrocenlos rrulhões de qlilô
metros clbicos de água espalhado por todas as lati
tudes e longitudes do nosso planeta. o planeta azul, 
cantado pelos músicos como o planeta água? 

Infelizmente, Sr. Presidente, Sr'is e Srs. Sena
dores, essa fartura é ~usória A verdade é que cerca 
de 97% das águas da Terra são salgadas e menos 
de 2% das águas doces do mundo podem ser utili
zadas in natura pelos seres "'umanos. O uso inacio
nal dos recursos hídricos trac.$rorma o abastecimen
to de ãgua em um dos maiores, senão ci maior, pro
blema que a humanidade tem enfrentado. É para fa
lar sobre a ãgua, vital para a sobrevivência dos se
res e para o desenvolvimento econõmico das naçõ
es, que ocupo hoje a tribuna desta Casa. 

Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, os re
cursos hídricos mundiais estão restritos a uma ínfi
ma parcela de ãguas doces à disposição dos ho
mens: cerca de 14 mil quilómetros cúbicos. Parece 

inacreditãvel. mas· apenas 14 mil quilómetros cúbi
cos do total de 1 bilhão e 400 milhões de quilóme
tros cúbicos são a fonte de suprimento de ãgua à 
disposição da população de todas as nações e de 
suas gerações futuras. É um recurso dramatica
mente escasso: menos de 1% das águas do plane
ta permanece· girando em um ciclo hidrológico de 

· precipitação e evaporação que permite o seu re
torno à superfície sob a forma de chwa, granizo e
neve. E. pior, a contaminação dessas águas com 
poluentes de longa duração, como radioatividade 
e metais pesados, por exemplo. faz com que esse 
reduzido estoque diminua ainda mais. A cada ano, 
1 O% dos rios que correm pelas terras do mundo 
são •perdidos" em fl.Blção da poluição ou do asso
-reamento que •seca" ou diminui o fluxo das suas 
águas. 

Neste fim de século, existe em todo o mundo 
um panorama de verdadeiro alarme em relação a 
esse precioso líquido. A perspectiva de um colapso 
mundial de água foi apresentada, de fonna preocu

. pante, em janeiro de 1992, pelos participantes da 
Conferência Internacional sobre Agua e Ambtente, 
em Dublin. Mais recentemente, o rela1ório do Banco 
Mundial Em Direção ao Uso Sustentável dos Recur
sos Hídricos, publicado em meados de 1995, infor
ma que cerca de 250 ~hões de pessoas, distribuí
das por 26 países, já enfrentam escassez crõnica de 
recursos hídricos e. em 30 anos, esse número atin
girá a terrível cifra de 3 bHhões de pessoas em 52 
países. Isso porque a demanda mundial por água 
tem dobrado a cada 21 anos. 

Em se mantendo o c:Emãrio atual, a água - e, 
talvez. esse seja um dos únicos assuntos que pos
suem a concordância unãnime de toda a comunida
de cientifica mundial -, essencial para a sobrevivên
cia da humanidade, estará esgotada em, no mãxi
mo, 20 anos. (0 que vai significar custos absurdos 
para dessalinizar e descontaminar a ãgua nos volu
mes que serão necessários.) 

O próximo encontro de cúpula dos chefes de 
Estado do mundo. que acontecerá em junho de 
1996, em lstarmul, terã como tema o futuro das ci
dades e da qualidade de vida urbana Um dos temas 
mais impressionantes para essa reunião é a consta
tação de que no ano 2000 (dentro de apenas 4 
anos), das20 maiores cidades do mundo, 18 vão es
tar nos países pobres (no BrasD serão duas: Rio de Ja
neiro e São Paulo) e nenhuma dessas cidades vai ter 
água suficiente para atender à sua população. 

A Sa4- Marina Silva - V. Exª me concede um 
aparte? 
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O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Com mui
to prazer, Senadora Marina Silva 

A Sr"- Marina Silva - Estou ouVindo com aten
ção o pronunciamenlo de V. Exi. e o parabenizo pela 
preocupação com o tema Repelidas vezes temos 
discutido essa matéria, porque a Amazônia, segun- · 
do pesquisas dos cientistas, é responsável por 30% 
da água deste planeta, o que-é uma responsabilida
de muito grande. V. Ex" eslá se referindo a cidades 
e rnegacidades, como é o caso de São Paulo, que 
tem seus recursos hídricos comprometidos. Há al
guns anos, se se falasse que haveria crise de.água 
no Estado de São Paulo poderia parecer uma here
sia. No entanto, esse fato ocorre hoje, e é um pro
blema É triste sentir o mal cheiro em frente à repre
sa e saber que a cidade é abastecida por aquela 

· água Quando vejo o rio Amazonas e o rio Negro -
que mais Jiarece um rio de COC3-{;()Ia, como diz o 
meu filho-, ficamos preocupados em saber como 
será o futuro do planeta, caso os,oomens não to
mem cuidado com a obra de Deus. J.s vezes, recor
do-me da frase de um jomalista acreano: "Estúpida 
é a Nação que despreza o que foi criado por Deus 
para adorar aquilo que é feito pelo homem". Infeliz
mente, a obra do homem, por mais maravilhosa e 
fantástica que seja, entrou num curso em que temos 
que começar a desfazer aquilo que já fizemos. Em 
termos de meio ambiente, durante todos esses anos 
foram produzidas tecnologias que, com certeza, em 
parte, melhoraram a qualidade de vida, mas também 
a comprometeram, assim como a própria existência 
do homem no planeta A questão da água é séria 
Se não repensarmos uma forma dé utilização dos 
recursos naturais ocorrerá a tragédia dos comuns, 
ou seja, aquilo que é de todos acabará sendo cuida
do por ninguém e prejudicará todos. ESse problema, 
trazido por V. Exª à discussão, pode parecer que 
ocorrerá somente daqui a muitos anos, maS, na ver
dade, já é real em muitas cidades do mundo e parti
cularmente no Estado de São Paulo, onde tenho vis
to o quanto é difíCil o sistema de tratamento de água 
potável. Parabenizo V. Exi.. Muito obrigada pelo 
aparte. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO -Agradeço 
e concordo inteiramente com o aparte de V. Exi., Se
nadora Marina Silva 

Sr. Presidente, dados como esses são mais do 
que preocupantes, inclusive para países como o 
Brasil que, em termos absolutos, é o que possui a 
maior disponibilidade de recursos hidricos do mun
do: 12% do total. Só que essa abundância se deve à 
circunstância de possuirmos a maior bacia hidrográ-

fica do planeta É uma abundância relativa e não 
nos impede de ter uma extensa região semi-árida 
com escassez cíclica Basta lembrar que, em termos 
de disponibilidade..por habitante, o BraSil deixa de 
ocupar o primeiro lugar para ser apenas o 23", mais 
ainda. assin como a::ontece nos países pobres da Áfrl. 
ca e do Orieite, mais de 60% dos óbitos ela nossa po
pUaçãJ infantil si!Kl ca ISa:fos por doenças que resultam 
do consum de água imprópria ou oontamina:la. 

A maior parte dos privilegiados recursos hídricos 
brasileiros está, porém, distante das grandes concen
trações l.rbanas. A Amazônia possui 80% dos recur
sos hídricos do Pail e apenas 5% da população. Onde 
aumenta o consllllO, a oferta de água é pequena Em 
conseqüência, oomo enfalizou o Secretário Na::ional 
de Recursos Hídricos, Patio Afonso Romano, em seu 
artigo "Água: tm rearso estratégico", publicado em 
março de 1995, "exisle pre:ssOO sobre os 20% dos re
cursos hídricos restantes por nada menos do que 95% 
da pop! dação em suas variadas atividades. No caso 
do Nordeste, a situação é sabidamente mais crítica, 
pois s1kl 35% da populaçOO brasileira dispor& de 
apenas 4% da dos recusas hídricos nacionais. É aí 
que o Brasil conhece a verdadeira nobreza ela água 
para a mant:llenção ela vida e é por isso que a região 
deve merecer especial prioridade". 

Como representante de um dos estados ela Re
gião Nordeste, Alagoas, -não podia deixar, neste ins
tante, de manifestar minha preocupação com esse 
tema, priorilário e alé vital para a população nordes
tina, como um todo, e alagoana, em particular. 

No estado que tenho a honra de· representar 
nesta Casa há urgente necessidade de conclusão 
ou duplicação de adutoras do sisteJ;na do rio São 
Francisco. O término das obras da adutora do 
Agreste beneficiará 260 mil habitantes em sete mu
nicípios da região de Atapiraoa. Sr. Presidente, a 
adutora do Sertão beneficiará 230 mil habitantes em 
19 municípios da ·região da bacia leiteira e a duplica
ção da adutora do Alto Sertão será de grande impor
tância para os ao mil alagoanos daquela região. 

Sr"s e Srs. Senadores, bem sabemos que o 
"problema" de geslão dos recur50S hídricos não é de 
fácil equacionamento. Usos conflitantes. uma forte 
cultura de desperdício, como bem lembrou a este 

. Plenário, na semana passada, num excelente pro
nunciamento, o Senador Bernardo Cabral. S. Exª 
mencionou o escandaloso desperdício deste bem 
precioso - a água - no Brasil. O eminente Senador 
levantou cifras alarmantes, quanto, em bilhões de 
reais, estava sendo absurdamente jogado fora com 
esse desperdício. 
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O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. ~ 
um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Ouço com 
prazer V. ExS. 

O Sr. Bernardo Cabral- É evidente que V. 
~sabe que me associo a essa p~ção e que 
lhe dou o meu inteiro apoio. Eu dizia exatamente 
isto: custa um SIV AM por ano, ou seja, mais de 
R$1,4 bilhão o desperdício que há com a água. E 
chamei a atenção no sentido de que é preeiso en
contrar uma politica que possibifrte corrigir essa si
tuação, que, além de alarmante e escabrosa, é alta
mente danosa para os recursos p(blicos. Quero di
zer a V. ~. eminente Senador Teotonio Vilela, que 
o assunto não se esgotará nem no meu, nem neste 
oportuno pronunciamento de V. Ex"-., nem num livro 

. que acabo de trazer a lume, porque a matéria, além 
de vasta e <le enorme responsabilidade, comporta 
váiias outras manifestações. V. Ex", sendo do Nor
deste e altamerrte preocupado, abordou com absolu
ta precisão a matéria. Parece-me que, nas áreas 
mais habitadas, ocorie exatamente o inverso do que 
ocorre nas menos habiladas. quando no Nordeste a 
carência de água já é urna calamidade p(jllica. De 
modo que eu conclamaria V. Ex" para que ambos 
pudéssemos motivar outros companheiros Senado
res no sentido de que se fizesse uma reunião, so
bretudo no gabinete de V. Ex", para traçarmos uma 
estratégia. a fim de que haja urna contribuição da 
nossa parte que vá ao encontro daqLilo que o Go
verno precisa receber para que esse problema, se 
não for solucionado definitivamente, pelo menos o 
seja em parte, para a alegria -do povo brasileiro. 
Meus CUrJllrimenlos a V. Ex"-. 

.O SR. TEOTONIO VILELA .FILHO- Agradeço 
o aparte de V. Exª, ao mesmo tempo em que aceito 
a sugestão. Marcaremos brevemente esse encontro 
da maior if11lOI'Iãncia, Senador Bernardo Cabral. 

Mais adiante, no meu pronunciamento, alguns 
dados irJllressionantes tomarão ainda mais clara 
essa necessidade de a sociedade brasileira e o Go
verno darem uma atenção maior a essa questão da 
água. 

Como dizia, Sr. Presidente, usos conflitantes, 
uma forte cul1ura de desperdício entre nós enraiza
da, a ausência de mecanismos legais e adn:úfústrati
vos que atribuem à água o seu real valor econõmico 
são alguns dos problemas que necessitam de solu
ções urgentes. Inúmeros fatos nos indicam quanto 
os recursos hídricos permanecem ausentes das 
prioridades nacionais, inclusive pelo muito que po
dem valorizar o País. 

Pouco aqui se destacou o assunto, Sr. Presi
dente, mas há menos de seis meses fOi notíCia de 
grande destaque na irJllrensa internacional o fato de 
o Japão ter comprqpo da Coréia pelo triplo do preço 
do petróleo - vejam bem, Srs. Senadores, - três 
enormes navios cargueiros de água para abasteci
mento humano. A água já vale muno dinheiro, Sr. 
Presidente •. Ao mesmo tempo em que a água é o 
maior agerrte causador de doenças e mortes do 
mundo e já é apontada pela ONU como um dos prin
cipais motivos de disputas e confli!os entre nações e 
as populações de um mesmo país em um futuro que 
intelizmerrte, dizem estas previsões, está bem próxi
mo. 

O artigo "0 Futuro das Águas", publicado por 
Augusto Marzagão no jornal O Globo, de 4 de se
tembro de 1995, alerta para esse problema crucial 
que ameaça a sobrevivência da humanidade e, em 
particular, a de milhões de brasileiros: 

"Nossas autoridades têm o dever de 
adotar medidas enérgicas em relaçãoao ní
vel de degradação das nascerrtes e ct9s lei
tos dos rios, córregos e lagos. Há que prote
ger esses mananciais, mantê-los preserva
dos da poluição, educar as populações ribei
rinhas no sentido de estarem preparadas 
para a defesa sem trégua das matas Cllia
res, criar incentivos específicos que estimu
lem os proprietários de terras a resguardar 
as nascentes, margens e leiíos dos rios sob 
o seu domínio." 

Temos hoje no País uma oportunidade única e 
devemos tratá-la com a maior seriedade. Sr. Presi
dente, pela primeira vez na sua His1ória o Pais pos
sui uma Secretaria Nacional de Recursos Hídricos 
vinculada ao Ministério de Meio Ambierrte, secr;taria 
destinada a organizar, integrar ações, racionalizar e 
otimizar o uso da água, promover a justa distribuição 
desse que é um dos maiores e mais maltralados pa
trimõnios da natureza do Brasil. 

Segundo o Primeiro Secretário Nacional de Re-
- cursos Hídricos do Brasil, Paulo Afonso Romano, o 

País está maduro, conscierrte com relação aos com
promissos assumidos durante a grande Conferência 
das Nações Unidas sobre o.Desenvolvimen1o e Meio 
Ambiente - ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. 
Temos consciência de que a gestão de nossos re
cursos hídricos é, sem dúvida, um dos grandes de
safios da administração pUblica brasileira, e cabe ao 
Congresso fazer a sua parte nessa tarefa. É impera
tivo colocar toda a força desta Casa, dar o amparo e 
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o apoio do Poder Legislativo a essa nova e rriodema 
postula administrativa 

A criação da Secretaria Nacional de Recursos 
Hídricos é de ÍflllOrtância vital para o Brasil E mais 
do que i~an!ar uma ges1ão democrálíca e moder
na para os nossos recursos hídricos, irã promover 
urna verdadeira revolução no problemático e confu
so quadro do uso da água em nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. ~nadores; entendemos 
que o elogiável e construtivo trabalho qiJe vem sen
do articulado pelo Ministro Guslavo Krause no senti
do de valorizar nossos recursos hídricos deve mere
cer o apoio inconõiCionaf e todo o empenho de 
quantos detenham o poder decisório. 

S. Exi'-, o Ministro Guslavo Krause que, com 
esforço incornurn, tem conduzido com brilhantismo a 
Pasta do Meio Ambiente, transformàndo-a em ferra
menta do 1-iosSo desenvOlvimento e da melhor quali
dade de vida do nosso povo, precisa dispor de nor
mas modernas e avançadas para solucionar o difícil 
problema do gerenciamento dos recursos hídricos 
em nosso País. Estamos convictos de que as dificul
dades para o gerenciarnento dessa problemática po
deriam ser reduzidas, se fosse dado o tratamento 
adequado na alocação de recursos orçamentários 
específicos para o setor. Ao contrário, o orçamento 
para 1996 prevê a redução das dotações do Ministé
rio do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazô
nia Legal na parte de recursos hídricos na ordem de 

. 33,5%, segundo consta do Rela1ório da Subcomis
são IV. 

Para concluir as preocupações que expresso 
aqui neste breve pronunciamento, gostaria de relem
brar os versos do grande poeta cártos Drummond 
de Andrade, que são um alerta, que nos conclamarn 
a agir imediatamente para preservar os bens da na
tureza e o nosso futuro: 

"Não, não haverã para os 
ecossistemas aniquilados 
Dia seguinte. 
A vida harmoniosa não se restaura 
No dia seguinte. 
O vazio da noite, o vazio de tudo 
Serão dia seguinte. • 

· Sr. Presidente, e para aqueles que ainda ima
ginam que as questões ambientais são preocupaçõ
es de poetas, gostaria de alerlar, como economista 
de formação profissional, que o que .chamamos de 
problema ecológico hoje é o que chamaremos de 
problema social e econõmico amanhã. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o áiSCUtSO do Sr. T eotonio V't
lela Filho, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira 
da presidéncia, que é oapada pelo Sr. Re
nan Ca/Miros, ~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário, em exercício, Senador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON"37, DE 1996 

Senhàr Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 172, inciso I, do 

Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n" 94, de 1995-Comple
mentar, de minha autoria, que dispõe sobre o exercí
cio do direito de greve dos servidores públicos da 
administração direta, autárquiCa ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, previslo no art. 37, 
inciso VIl da Constituição Federal e dá outras provi
dências, cujo prazo na Comissão de Constiiuição, 
Justiça e Çidadania se encontra esgotado. ' 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1996. -
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Este 
requerimento serã publicado e incluído em Ordem 
do Dia, nos termos do <!isposto ·no art. 255, 11, c, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a partir de 15 
de fevereiro próximo • 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vol-
tamos à riSta de oradores. I 

· Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa) 

S. Ex'! desiste da palavra. 
COncedo ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

S. Ex'! disporã de 20 minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Renan Calheiros, Sr"s e Srs. Sena
dores, enquanto o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, lá na lndia, falava da importãncia de o Bra' 
s~ e lndia superarem os problemas das extraordiná
rias disparidades de renda e de riqueza; enquanto 
ali Sua Excelência falava da importância de o Brasil 
e a lndia, como países do Terceiro Mundo, estarem 
preocupados com a questão de se propiciar crescic 
mente COIIJ emprego para todos; enquanto, lá na ln
dia e já nà sua volta ao Brasil, o Presidente falava 
que gostaria de dialogar com· a cOordenação· do Mo
vimento dos Sem-Terra. no Brasil o Juiz Fernando Flo
rido Marcondes, a partir de- iniciativa do Delegado da 
regiàJ do POntal do Paranapàrema e do Promotor 

' \ 
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Paulo Sérgio de Souza. decretou a prisào preven1iva 
de inúmeros líderes do Movimento dos Sem-Terra. 

Foram detidos, na última quinta-feira, Claude
mir Cano, Felinto Proc6pio, Laércio Barbosa e tam
bém, pela segunda vez, Diolinda Alves de Souza. 
mulher de José Rainha, um dos principais líderes e 
coordenadores, que, neste último final de semana, 
foi eleito um dos diretores do Movimento dos Sem-
Terra do Brasil. "' 

Tive a oportunidade de visitar esses detidos na 
Delegacia de Presidente Prudente - aaudemir 
Cano, Felinto Procópio e Laércio Barbosa -, que se 
encontravam em celas com quinze, dezessete e de
zoito detentos respectivamente. Hã mais de noventa 
presos naquela delegacia, ou seja, uma superlola
ção. 

Diolinda Alves de Souza estã n'bma cela junla
. mente com outras seis mulheres. Da Cadeia Femini
na de Álvares Machado, na sexla-feira, vinte e seis 
de janeiro de 1996, eia escreveu urna carta aberta 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao Pre
sidente em exercício Marco Maciel, ao Governador 
Mãrio Covas e ao JLiz Fernando Aorido Marcondes, 
nestes tennos: 

"Gostaria de expressar, com poucas 
palavras, os graves problemas que têm 
acontecido nos últimos dias e o que foi acer
tado na ret.nião, no ã.a 04.11.95 - no caso, 
refere-se à reunião com o Governador Mãrio 
Covas, oom o Secretãrio Belizãrio dos San
tos Júnior, e com o representante do INCRA 
naregião. _ 

Solicitamos uma saída rãpida, princi
palmente quando o Movimento Sem-Terra 
reivindica o assentamento das 2.200 fami
fias acampadas no PontaL 

Diferente do que afirmou o Governador 
Mãrio Covas, entendemos que o Governo 
não fez a sua parte, conforme prometido. 

Mesmo dentro da cadeia, gostaria que . 
os Srs. façam justiça com os sem-terra e po
bres deste País. 

Diolinda Alves de Souza. • 

Neste final de semana, tive a oportUnidade de 
conversar com o Presidente do Sindicato Rural de 
Presidente Prudente, SigeyU<i lshii, que me pediu 
que encaminhasse uma carta ao Governador Mãrio 
Covas, solicitação também feita pello Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, pela Direção Na
cional, através de Gil mar Mauro e pela Direção Esla
dual, atn:vés de Edivar Lavratti. 

ESte o ofício do Sr. Presidente Sigeyuki lshü 
encaminhado a minha pessoa: 

"Con~res que somos do incansã
vel trabalho de V. Exª no Senado Federal, e 
também da disposição demonstrada em en
contrar saídas para solucionar os graves 
problemas de invasões de terras no Pontal 
do Paranapanerna, vimos pelo presente soli
citar a valiosa e imprescindível colaboração 
no sentido de: 

a) marcar urna audiência com o Gover
nador Mãrio Covas, onde a nossa entidade 
apresentaria oficialmente uma proposta dos 
proprietãrios rurais para a solução do pro
blema fundiãrio ·do Pontal do Paranapane-
ma; 

b) em anexo, estamos enviando um 
exemplar do documento denominado Carta 
de Presidente Prudente, em 27 de novem
bro próximo passado, em que vãrias entida
des apóiam as nossas propostas; 

c) juntamos, também, cóp~ do ofício 
enviado ao Presidente da República sobre o 
mesmo assunto. 

Contando com a atenção, antecipamos 
agradecimentos e subscrevemos, aprovei
tando a oportuniqade para apresentar a V. 
Exª nossos protestos de alta consideração e 
distinto apreço. 

SigeyU<i lshii 
Presidente 

Ao Governador do Estado de São Paulo, Mãrio 
Covas, GDmar Mauro e Edivar Lavralli, do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, escreveram: 

A Direção Estadual ·do MST - Movi
mento dos Sem-Terra- vem por meio deste 
solicitar audiência para a próxima semana 
para discutir assuntos pertinentes ao Pontal 
do Paranapanema 

Convidamos diversas personalidades 
para fazerem urna visita à região e constela
rem a real situação das famílias. 

Sendo assim, solicitamos que essa co
missão também esteja presente à audiência 

No dia de ontem, diante desses fatos, o Gover
nador Mãrio Covas recebeu-me e explicou que gos
taria que o Secretãrio de Justiça, Belizãrio dos San
tos Júnior, pudesse receber ambas as partes antes 
dessa audiência com S. Exª, a fim de se chegar a 
um entendimento. 
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Exprrcou-me o Governador e. em segtida. o Se
cretário BefiZário dos Santos JIÍ'Iior. que o que havia 
sido acordado na remião de 04 de novenilro. cilada 
por Diolinda. era que o Governo asse~ 11a1 i.a 1.050 fami
rJaS até 31 de dezerrilro e mais 1.050, no Pontal do 
Paranapanema, até o primeiro semestre deste ano. 

Mas apenas no dia 28 de dezembro houve a' 
definição da Justiça sobre a !J9SSibifJCiade de aque
las famnias estarem etetivanfeirte colocadas nas ci-
versas áreas. .. 

O Governo do Estado de São Paulo definiu 
30% de áreas de diversas propriedades onde colo
cou as tammas e explicou que de 28 a 31 de dezem" 
bro não haveria tempo suficiente para realizar a in
fra-estrutura necessária para o assentamen1D defini
tivo. Portanto. o assentamento seria provisório. 

Ora, os líderes do Movimento~dos Sem-Terra 
· avaliavam ):lue haveria o assentamento definitivo. 

Houve. portanto, urna ãiVergência de entendimento 
sobre cs termos ublizados. E foi ãlallte daquela de
mora que os líderes do Movimento dos Sem-Terra e 
daquele movimento no Pontal do Paranapanema re
solveram por bem realizar uma nova ocupação sim
bólica. que acabou resultando na prisão dos líderes 
por parte do Júz Fernando Rorido Marcondes. 

Sr. Presidente. seria importante que. diante da 
disposição do Sindicalo Rural e dos proprietários de 
terra - inclusive estes afirmam que. se hower vonta
de política do Governo estadual e apoio do INCRA. 
poderá haver um entendimento que satisfaça a to
das as partes -. se desse. de pronto. a libertação 
dos líderes do MovimenlO dos Sem-Terra 

Sr. Presidente. Sr% e Srs. Sen~res. é estra
nho estar o Presidente da Repúbiica a dizer que 
gostaria de receber os líderes do Movimento dos 
Sem-Terra quando boa parte deles se encontra deli
da Inclusive o Sr. José Rainha. membro da Direçí!.o 
Nacional citado por Sua Excelência corno a pessoa 
com quem gostaria de conversar olhos nos olhos. 
está com sua prisão preventiva decretada. 

Diante desses faf!ls e da disposição do Gover
nador e do Secretário de Justiça de receberem os ii
deres do Movimento dos Sem-Terra. deveria haver a 
revogação de suas prisões.. 

Ontem à noite, conversei com o Júz Fernando 
Rorido Marcondes. a quem fiz um apelo nesse senti
do. Ele me informou que iria receber, conforme lhe 
avisara, o peã!Cio de revogação do Advogado Luiz 
Edúardo Greenhalg. do Movimento dos Sem-Terra 
Esta solicitação foi entregue hoje pela manhã 

Conversei também com o Promotor Paulo Sér
gio de Souza, que terá, a partir de hoje. o prazo de 
três dias para dar o parecer. Seria importante que o 

Promotor procurasse abreviar esse prazo. Já há a 
sinalização de boa vontade de todas as partes para 
se resolver esse problema 

Gostaria de ressaltar. Sr. Presidente, a questão 
dos assentarnenflls. A reafização mais rápida da re
fonna agrária neste País não se reariZ!IIá adequada
mente oom a prisão dos líderes do MovimenlO dos 
Sem-Terra.: . 

A Sr'! Marina Silva - Permite-me v_ Ex!! um 
aparte? . 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra. Senadora Marina Silva 

A Sr<> Marina SOva- Agradeço a v. Ex!! e sou 
inteiramente solidária ao seu pronunciamento e à 
fonna corno tem tratado esses episódios que vêm 
ocorrendo no Pontal de Paranapanema. inclusive 
com reincidência da prisão de Diolinda A carta que 
ela escreveu é múfll emocionante, porque. quando 
a visitei no Carandiru. uma das coisas que disse é 
que eslava presa, mas que o seu desejo de que 
houvesse a refonna agrária. de que as oessoas fos
sem assentadas corretamente. não iria· ser diminuí
do, em nenhum momento. pelas pressões e ~for
ma como estava sendo tratada pela Justiça paUlista. 
Quero ãJZer também que a solidariedade para com o 
Movimento dos Sem-Terra é algo que ocorre nos 
mais diferentes segmentos da sociedade, envolven
do desde políticos, COITIQ é o caso de V. Ex!!, juris
tas. pessoas comuns e até mesmo o mundo artísti
co. Coincidentemente, no último sábado. ocorreu no 
Acre, no Município de Rio Branco. um show do can
tor e composifllr Djavan. orJCie compareceram milha
res de pessoas. em solidariedade ao Movimento dos 
Sem-Terra. cuja renda é para ajudar o processo de 
reforma agrária. principalmente o desencadeado por 
essas lideranças que são perseguidas e muitas ve
zes inoompreendidas pela sociedade pelo fato de 
oet.parem terras que estão sendo mal utilizadas. 
servindo para especulação. São acusados de esta
rem formando bandos. quadrilhas, como foi o caso 
da prisão da Diolinda Sou inteiramente solidária ao 
pronunciamento de V. Ex!! e entendo que uma das 
fonnas de se fazer justiça spcial é também fazendo 
a reforma agrária no BrasH que. infelizmente. está 
paralisada desde a saída do Dr. Graziano, que, no 
meu ponto de vista, estava indo muito bem no IN
CRA, e agora nos resf!lu um vácuo que ainda não 
foi preenchido. Esses episódios acontecem, pois a 
imagem do Movimento é que fica prejudicada face à 
sociedade porque, na maioria das vezes, a popula
ção não tem acesso ao outro lado da informação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço, Sena
dora Marina Silva. por seu aparte. 
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É importanle dizer, V. Exi' lembra-se de que o líderes sindicais e Presidentes de Federações preo-
próprio INCRA - interessado institucionalmente, pelo cupados com a ques1ào da reforma agrária e com a 
menos, na realização da reforma agrária - vem apre- questão da terra O Dr. Raul do Valle, que se tem 
sen1ar uma ação com respeilo à questão do Pontal mostrado um ho'!!em de alta sensibilidade e eslá 
do Paranapanema em continuidade ao que se havia comprometido com a questão da reforma agrária, 
iniciado por Francisco Graziano. Lembro-me de que, não é um homem de gabinete, mas tem andado por 
por ocasião da audiência que o Presidente José Dir- es1e Brasil afora, estabelecendo o diálogo com os 
ceu manteve com o Presidente Fernando Henrique trabalhadores e procurando agilizar a questão da re-
Gardoso- foi a última vel!'que dialogamos com Fran- forma agrária É preciso que o Governo Federal es-
cisco Graziano, que estava presente-. ele de lá saiu tabeleça a reforma agrária como prioridade absoluta. 
para o Pon1al do Paranapanema. ocasião em que A.questão tecnocrática do planejamen!D e da fazen-
justamente acabou realizando essa reunião ele en- da termina atingindo a reforma agrária Isso eslá 
tendimen!D entre as partes que agora estão envolvi- ocorrendo agora; quase todos os convênios foram 
das nesse conflito. cancelados. Até hoje, o Superintendente do INCRA 

Seria muito importante que o Presidente em não sabe se o dinheirinho que saiu no final do ano 
exercício, Raul do V alie, pudesse ter urna Postura no vai ser apUcado ou não. Por um decreto que saiu em 
sentido de calalisação ele entendimento sobre corno dezembro, não será aplicaQo. Fala-se que vai existir 

. resolver melhor o assentamento e o mais rapida- um outro decre10, que não saiu até agora O Gover-
mente possível no Pontal do Paranapanema. no precisa priorizar ele forma definitiva a questão da 

o Sr. canos Bezerra - v. e:x;t me concede um reforma agrária E quero fazer justiça ao presidente, 
aparte, Senador Eduardo Suplicy? Dr. Raul do Valle, porque, para mim, repito, eslá 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon- s~ndo urna grata surpresa Aliás: na primeira o~ 
ra Senador Carlos Bezena nidade em que encontrar o Presidente da República., 

' vou pedir que mantenha esse rapaz lá. porque pelo 
. ~ Sr. cartas Bezerra- Apenas, Senador, para menos eslá vestindo a camisa da reforma agrária e 

solidarizar-me com o discurso de V. Exª. Essa ques- mostrando que é um homem inteligente em favor da 
tão da reforma agrária é mLito. antiga ~mbro-me de causa Quero parabenizar v .. Ex" por vir' à tribuna de-
que, quando garo10, no governo trabalhista de João fender o interesse da maioria do povo brasileiro. 1510 
Goulart, dentre. as refo~ de base, um grandejlltl- no Senado acontece muito pouco. A bandeira da re-
grarna de reformas que fo• lançado naquela época, forma agrária no Senado é pouco debatida. Ela 
uma ~ principais ~ra a reforma agrária Naquela mereceria ~ atenção maÍor por parte desta Casa 
época t1nhamos as hgas ~~ de JuUão, que Portanto, quero parabenizar v. ex;L pelo seu pronun-
fiderava esse processo, pnnapalrnente no Nordeste. ciamenlD e dizer que sou inteiramente solidãrio a ele 
Essa reforma agrária já vitimou muitos trabalhado- e à reforma agrária Ml.ito obrigado Senador. 
res, líderes que, na maioria das vezes, são tratados , ' 
corno bestas-feras. Já soube de muitos trabalhado- O SR. EDUARDO SUPUCY -Obrigado, Sena-
res e de padres da Igreja Católica que foram assas- dor Carlos Bezerra, pela lúcida palavra de V. ex;.. É 
sinados devido à reforma agrária e já soube de pa- importante que dê o teslemunho sobre o presidente 
dres que foram exj:lulsos do Brasil. Lembro-me do em exercício do INCRA. Raul do Valle. Quando 
Padre Jantelle; do Padre Santa Terezinha, em Ma10 ocorreu o episódio da prisão dos lideres dos Sem-
Grosso; do Padre Vito Miracapilo; do Padre Caxan- Terra, no Pon1al do Paranapanema, soubemos que 
gá, em Pernambuco; do Padre Penido Bumier, em ele estava no Rio Grande do Sul, portanto, condi-
Mato Grosso, que foi assassinado; do Bispo O. Pe- zentementecomaobservaçãocleV. Exl'clequepro-
dro Casaldaliga, de São Féfix, que esteve em vias cura acompanhar nos próprios locais onde esteja 
de ser expulso do Brasil e que assumiu naquela re- havendo problema, dialogando com a população, 
gião a luta dos posseiros em prol da reforma agrária com os trabalhadores que procuram assegurar o seu 
Esse processo é múito moroso, mas ternos que re- direito de lavrar a terra. 
conhecer que, no final do ano passado e neste ano, No Rio Grande do Sul, também está havendo 
houve algum avanço na questão da reforma agrária um problema sério, sobretudo dos pequenos produ-
Inclusive, paia fazer justiça, o aluai Presidente do tores rurais, que estão reafizando manifestações pe-
INCRA foi para mim ,urna grata surpresa Acompa- las diversas estradas, em direção a Porto Alegre. 
nho cotidianamente essa questão da reforma agrá- Hoje, um g~ ele parlamentares, constituído 
ria Todos os dias em meu gabinete estão presentes por representantes desses pequenos agrict:ltores, 
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esteve com o Ministro da Agricultura José Eduardo 
Andrade Vieira As 18 horas e 30 minutos. haverá 
nova audiência. 

Howe também uma audiência com o VK:e-Pre
sidente Marco Maciel na quinta-feira da semana 
passada e, hoje, dando continuic4lde às conversaçõ
es, haverá outra reunião, da qual procurarei partici
par. Até procurarei o presidente Raul do Valle, para 
que ele também interceda nó sentido de que logo 
possam ser liberados os líderes do Movimenb dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

Na próxima sexla-feira, farei parte da comissão 
de representantes de diversas entidades que irão ao 
Pontal do Paranapanema examinar a situação em 
que es1ão os acampados, os assentidos e, inclusi
ve, dialogarei com os proprie1ários n.rais, os quais 
pediram-me que com eles dialogasse, para ouvir os 
vários llOOI!lS de vista. 

O Sr. Carlos Bezena - Pennite-me V. Ex" 
mais um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Lamento em informar ao orador que seu .te~ já 
es1á esgoiado em cinco minutos. 

Pediria ao Senador Carlos Bezerra que fosse 
breve no aparte, permitindo ao orador a conclusão 
do seu pronunciamento. 

O Sr. Car1os Bezem1 - só para informar, Se
nador Eduardo Suplicy - esqueci-me de dizer no pri
meiro aparte -, que essa questão da relonna agrária 
tem que ser replanejada no Brasil, caso contrério 
será inviável realizá-la. Nenhum Governo conseguirá 
viabilizar a reforma agrária se ela não for replaneja
da. Por exemplo, o Centro-Oeste. ftbnteira agrícola 
do Brasil, hoje tem tenas em abundância, à vontade, 
e o Governo pode reaf!Zal' programas de desenvolvi
mento, colocando os Sem-Terra do Rio Grande do 
Sul aqui, mas em programas que tenham recursos, 
inciusive internacionais, à vontade, que são os pro
gramas bilaterais. Esse pessoal pode ser levado 
para lotes de terras condizentes com a produção no 
cerrado; pode-se, inclusive, ali colocar a indúslria 
para-agregar vafGI' à sua produção.-+emcso~-rojelo 
Centro-Oeste - PRODEC, que es1á sendo discutido 
em nível de Governo Federal. Inclusive, tenho de
fendido que a reforma agrária passe por esse proje
to, porque o Governo não terá dinheiro para desa
propriar as terras caras do Rio Grande do SU e nem 
as de São Paulo. A reforma agrária terá de ser con
duzida sobretudo para o Nordeste, para o Centro
Oeste e para o Norte do Brasil para que seja possí
vel realizar-se um programa dessa natureza. Se isso 
não acontecer, não haverá -recursos e continuare-

mos tendo problemas infindáveis, corno os que es
tão acontecendo no Rio Grande do Sul e em São 
Paulo, porque os recursos são insuficientes para re
solvê-los. Muito obJigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Obrigado, Sena
dor Carlos Bezerra 

Sr. Presidente, gostaria, ao concluir, de prestar 
urna informação: encaminhei hoje ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Marcos Vilaça, e ao 
Relator, Adhemar Ghisi, o relatório "Sivam e a Inteli
gência Nacional" da SBPC. 

O Ministro Adhemar Ghisi, ainda que adoenta
do e em casa, disse que iria determinar à Terceira 
Secretaria de Controle Externo que, de pronto, co
meçasse a examinar o documento como parte das 
considerações do seu parecer relativamente ao pro
cesso de escolha da Raytheon para participar do 
projeto Sivam 

Mui1D obrigado. 

Durante o âiSCUtSO do Sr. Edurado Su
p/icy o Sr. Renan Calheiros, 2<1 Secretário, 
deixa cadeira da presidência, que é ociJpacta 
pelo Sr. Rona/do Cunha Lima. , 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu 
Tuma por 20 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia o 
seguinte cfiSCUISO. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia deixar 
passar em branco a operação que a inteligência da 
Polícia Federal elaborou/e que ruminou com a pri
_são do ex-major da PM José F~ira dos Anjos, 
condenado pelo assassinato do Procurador Pedro 
Jorge de Melo que denunciou o escândalo da man
dioca. O ex-major estava, hã doze anos. foragido de 
um quartel da PM no Estado de Pernambuco. 

O escàndalo da mandioca envolvia pessoas 
que ludibriavam o Governo com pedidos de emprés
timos para o plantio de produtos agrícolas e que, no 
entanfo, desviavam os valores para plantios de dro
gas proibidas. 
--- ~e'!'.bro-me que,- ainda- na -9-olítia -Federal-e 

operando na região de Pernambuco na localização e 
combate ao plantio de maconha, encontramos urna 
fazenda onde esse produto estava sendo colhido 
para ser vendido nas áreas consumidoras. Essa fa
zenda, infelizmente, Senadora Marina, havia sido 
colocada à átSpoSição do Banco do Brasil, e foi ela o 
motivo da denúncia feita pelo Procurador, o qual 
acabou sendo assassinado pelo ex-major da PM. 

Os Senadores Carlos Bezerra, Eduardo Supli
cy e V. Ex" falaram muito em reforma agrária. Sabe-



Janeiro de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 909 

mos que um projeto desta Casa fez com que as ter
ras em que havia plantio de drogas proibidas fossem 
desapropriadas e imediatamente colocadas à dispo
sição para a reforma agrária Entretanto, até hoje 
isso não foi conseguido em nenhum dos casos. São 
algumas centenas de heçlares que deveriam ser co
locadas à disposição, por serem terras férteis. 

Fazendo eco aos ~los da Senadora Marina 
Silva nesta Casa, sugiro à Polícia Federal - e apro
veito para cumprimentar o Delegado Vicente Chelot
ti, seu digno Diretor- que estabeleça um plano de 
operacionalidade igual a esse, para a recaptura elos 
assassinos de Chico Mendes: Darli e Darcy. 

Faço isso, potqu!n!companhei de perto as in
vestigações, a localização e o processo que os le
vou à condenação. Acompanhei o Dr. Márcio Tomaz 
Bastos, advogado de acusação à ép\:x:a; o líder Lua 

· no dia do julgamen10; a angústia e o desejO dessa 
condenação. Hoje observo a mesma angústia e frus
tração com a fuga elaborada pelos dois - jã hã sinais 
de identificação dos locais onde passaram por meio 
de programa da TV Globo -, e as medidas· indica
das para recaptura desses foragidos. O Delegado 
Wilson Damázio afirmou que não iniciou a operação 
anterionnente por falia de dinheiro. 

Temos que lutar para que a Polícia Federal 
apresente o seu projeto e os valores de que necessi
tam para iniciar, de imediato, com o se10r de inteli
gência e a ajuda da lnterpol, a busca desses assas
sinos e recapturã-los. 

A S~ Marina Silva - Permite-me V. Ex2 um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -0uço V. Ex2 com pra-
zer. 

A Sr!-. Marina Silva- Parabenizo V. Ex2 pelo 
seu pronunciamento. Fico feliz pela sua solidarie
dade no que se refere a essa questão da recaptu
ra dos assassinos de Chico Mendes. Desde que 
assumi o mandato de Senadora, no ano passado, 
tenho expressado para o Ministro da Justiça e 
para o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
em audiências, que é fundamental um esforço da 
Justiça brasileira para que se proceda a recaptura 
desses assassinos: Dar! i e o Darcy. Muito bem en
focou V. Exi', e o tem feito em vãrias conversas 
que temos tido sobre este assunto, que o Governo 
brasileiro deveria fazer urna articulação com a In
terpor. Poderíamos junto ao Governo da Bolívia, 
por meio das autoridades policiais, realizar urna 
ação conjunta para prendermos os assassinos de 
Chico Mendes. Fico até envergonhada sempre 
que delegações estrangeiras, ou mesmo nas via-

gens em que fiz a Nova Iorque e a Chicago, quando 
as pessoas indagam a respeito dos assassinos de 
Chico Mendes e damos a resposta pãlida de que, 
até hoje, se encol'ltram foragidos. Com certeza, sa
bemos onde estão: devem estar na Bolívia ou no 
Peru. E se a Justiça brasileira utilizasse a mesma 
energia para prender trabalhadores, como foi o caso 
da Diolinda, na captura elos assassinos de Chico 
Mendes, com certeza teríamos uma nova visão, uma 
nova concepção do que é a a nossa Justiça, que in
felizmente deixa muito a desejar quando trata como 
bandidos os que estão se organizando para arranjar 
trabalho e deixa soHos, gozando de liberdade, aque
les que se organizam para assassinar os que esta
vam trabalhando e até mesmo defendendo interes
ses da maioria dos brasileiros, como ocorreu com 
Chico Mendes. Ml.ito obrigada 

O SR. ROMEU TUMA -Agradeço o aparte de 
V. Ex". E estendo o nosso apelo, se a nobre Sena
dora assim o permitir, ao Dr. Geraldo Brindeiro, 
que, ao explicar a operação que culminou com a 
prisão do major, disse que estim[jou a Políçia Fe
deral a utilizar uma tãtica mais profunda na sua lo
calização e prisão. Acredito que haverá essa mes
ma disposição para a localização e captUra do 
Darcy e do Dar! i. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
agradecer à Mesa desta Casa e ao Plenário por ter 

·sido designado, jun10 com o nobre Senador Pedro 
P'JVa, representante do Senado à cerimônia oficial 
que comemorou. com a presença do Sr • .Governador 
de Estado Mãrio Covas e do Sr. Prefeito Paulo Ma
lu!, os 442 anos da fundação da C'Kiade de São Pau
lo, onde meus pais trabalharam e viveram, onde 
nasci e aprendi como pal.iistano, não só a guiar-me 
pelo lema da minha terra de Piratininga: "Não sou 
conduzido, conduzo"; mas, também como paulista, a 
conduzir-me pelo lema do meu Estado: "Pelo Brasil, 
tudo faremos." 

Assim como eu, Sr. Presidente, todos aque
les brasileiros ou imigrantes que foram para São 
Paulo - como lembrou, na cerimônia comovente, o 
Presidente da Ordem dos Cavalheiros de São 
Paulo, jornalista e ex-Deputado Israel Dias No
vaes, o fizerem para construir uma cidade que se
ria como um presente dos homens aos olhos de 
Deus. 

Era o que tinha a informar à Presidência desta 
Casa em razão das comemorações de mais um ani
versãrio da Cidade de São Paulo no dia 25 último 
deste mês. 



910 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Muild obrigado. 
Durante o discuso do Sr. Romeu T1111a. 

o Sr. Ronaldo Culha Uma deixa a ca:ieira da 
presi:fência, que é oo paria pelo Sr. Lauro 
Canpos. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
lima "" 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Prom.ncia o segt.inte discurso.) - Sr. Presidente, 
SI%. e Srs. Senadores, a pressa com que nos de
dicamos, na Sessão Legislativa próxima passada, 
ao exame das chamadas reformas constitucionais, 
criou na sociedade a expectativa de que as nor
mas regulamentares dos dispositivos alterados na 

- Carta Magna seriam encaminhados para aprecia
ção o mais• rapidamente possível. 

Sem prejuízo das demais normas regulamen
tares, temos uma predileção especial pelo projeto 
de lei complementar que disporã sobre a explora
ção da alividade petrolífera e que consta da nova 
redação do art. 177, dada pela Emenda Constitu
cional nl?. 9, de 1965. 

Quando da discussão da proposta de Emen
da à Constituição no- 39, de 1995, obtivemos com
promissos das autoridades do Governo, e princi
palmente do Presidente da República, no sentido 
de manter a integridadé da Petrobrás e suas con
dições aluais como empresa estatal, bem assim 
preferência na contratação de novas explorações 
quando ela apresentasse propostas com igualda
des de condição. E mais ainda: o-·Presidente da 
República convenceu-se da necessidade de regu
lar essa matéria constitucional pela via da lei com
plementar. 

O compromisso, expresso em correspon
dência ao Presidente do Congresso Nacional, foi 
uma vitória do diãlogo, do Congresso e da de
mocracia. 

De posse do compromisso formal do Gover
no, concordamos com a aprovação da proposta, 
na forma aceita pela Câmara dos Deputados, ape
nas com algumas correções técnicas. 

Dedicamo-nos percucientemente ao exame 
da proposta coligindo elementos novos que escla
recessem a matéria. Com essa intenção. o:.wimos 
os mais diversificados segmentos de interessados 
para conseguir um juízo de valor. Chegamos a 
afirmar que US$80 milhões de investimentos, uma 
história de quase meio século de lutas e o controle 
da tecnologia em águas profundas, sem similar no 

mundo, não poderiam ser postergados em razão de 
poucos dias. 

Passamos por questões de ordem juridica 
que discutiram a.J)Ossibilidade de regular por lei 

_ complementar disposição constitucional que nao 
reclame expressamente essa via normativa. Obti
vemos êxito na Comissão e no Plenãrio e pude
mos constatar que a Cãmara dos Deputados já ha
via aprovado a regulação do art. 62 da ConstitLi
ção, por intermédio de lei complementar, mesmo 
que esse dispositivo constitucional sequer reclame 
lei para sua aplicação. 

Passados esses instantes de exigência for
mal, aguardamos com certa expectativa a remessa 
do Projeto de Lei Complementar, que regularã as 
disposições do novo art. 177 da Constittição Fe
deral. 

A pauta dessa convocação extraordinária 
para pouco mais de um mês de trabalho, é, sem 
reforço de expressão, acentuadamente exagera
da Não nos restarã muito a examinar além do 
Orçamento, Projeto Sivam e Fundo de EStabili
zação Fiscal. No entanto, na longa lista de maté
rias encaminhadas pelo Governo, nada censta 
que trate de regulação de dispositivos constitu-
cionais recentemente alterados. -

Preocupam-nos as noticias que dão conta de 
urna reforma nas atividades de trabalho da Petro
brãs, admitindo-se até que o setor de transportes 
seja privatizado. Trata-se de alteração de compor
tamento político não condizente com os COr!llro
missos assumidos. O Jornal O Globo, de 20 de 
dezembro próximo passado, anuncia à pág. 36 
que "A Petrobrás vai privatizar o transporte de 
combustível", onde também consta afirmação do 
Presidente da empresa na qual garante que a 
"operação faz parte de urna estratégia para prepa
rar a empresa para a competição com empresas 
privadas que vão entrar no mercado brasileiro de 
petróleo". 

Ainda no . momento da apreciação, nesta 
Casa, do PEC nl?. 39, de 1995, avisamos dos riscos 
de privatização da Petrobrãs, inclusive trazendo 
noticia publicada no Estado de S.Paulo, de res
ponsabilidade da Diretora de Privatização do 
BNDES, Sr- Helena Landau, que disse: "cuidado 
para não vender mal a Petrobrãs". 

A Folha de S. Paulo, do último dia 5, trai 
afirmação . muito temerãria do Presidente do 
BNOES, no sentido de possibilitar a venda da Pe
trobrãs. Diz o Sr. Luis Carlos Mendonça de Barros: 
"0. Brasil não tem necessidade de o setor petróleo 
estar nas mãos do Estado". -
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A declaração soa muito forte. Se a nossa 
preocupação é a preservação de recursos estra
tégicos com a atuação conjunta do Estado para 
assegurar a exploração racional das reservas e 
manter o Pais com sua produção equilibrada, 
não podemos aceitar que os técnicos do Gover
no pressionem em direção contrária às afirmaçõ
es do Presidente da R~ública 

Gize-se que, na mesma entrevista em que 
desdenha do setor petróleo como estratégico, o 
Presidente do BNDES •aceita pagar antecipada
mente R$3,6 bilhões pela Fepasa para ajudar a 
sanear o Banespa. • · 

Estamos diante de contradições absurdas. 
O registro da imprensa é preciso. O Es1ado 

de S.Paulo dos dias 21 e 22 de dezembro do ano 
passado noticia o uso de instalaçin!s da Petrobrás 

· por empresas privadas e trata das regras que dirigi
rão o merCado. Assim mesmo, até o momento o 
Congresso Nacional não conhece a minuta da nor
ma reguladora 

A Petrobrás. por seu turno, mesmo na imi
nência de que metade do mercado brasileiro ve
nha a ser explorado por empresas privadas, man
tém-se na frerite. No principio do mês em curso, 
comemorou-se outro recorde de produção, que 
chegou a mais de SOO mil banis/dia. 

Outro ponto é a reserva de cerca de U$3 bi
lhões para tocar investimentos como o Gasoduto 
BrasiVBolívia e a tão reclamada e prometida Refi
naria do Nordeste. 

A nossa preocupação no instante do exame da 
proposta de emenda à Cons!i);uição não era outra 
senão a reserva estratégica nacional de energia; 
energia que durante muiiD tempo continuará como 
componente essencial na condução de processos de 
desenvoMmento no ·mundo todo. Não há, de nossa 
parte. simples proteção de uma empresa brasileira. 

As normas constitucionais disciplinadoras da 
atividade do Estado como agente económico de
certo prejudicam o desempenho da Petrobrãs. 
Com efeito, a empresa submete-se às regras de 
processos licitatórios morosos que, não raro. difi
cutam a aqúsição de bens e serviços por preços 
superiores aos praticados no mercado. 

Essas normas atendem aos princípios consti
tucionais da moralidade e da publicidade na admi
nistração pública, em qualquer vertente, mas não 
são obrigatórias para as empresas privadas con
correntes, que sempre encontram formas mais ex
peditas e económicas para o desempenho de suas 
atividades. 

É necessário que o Governo, por sua vez, 
elide com urgência da elaboração e da remessa 
ao Congresso Nacional do projeto de lei que regu
lará a exploração ~a atividade petrolífera no Brasil, 
com a adoção da Emenda Constitucional ri' 9, de 
1995. 

A nossa expeCtativa também é um compro
misso que assumimos com a Nação, garantindo 
a existência integral da Petrobrás como agente 
do Governo no setor, sua preferência nos pro
cessos licitatórios e a manutenção das bacias já 
plotadas. . 

A Nação e o Congresso Nacional, que acom
panham a apreciação da PEC 39, esperam o proje
to de lei complementar, até mesmo porque muitos 
dispositivos da Lei ri' 2.004, de 3 de outubro de 
1953, estão em parte revogados, no modelo adota
do pela jurisprudência brasileira de absorção de 
normas inferiores com a adoção de um novo siste
ma constitucional. E mesmo as partes ainda vigen
tes apenas se prestam a garantir a existência da 
Petrobrãs. No mais, a matéria reclama leg~lação 
específica, até pela sua singularidade. A UniãO con
tinua detentora da atividade monopolística, põdendo 
agora também contratar empresas para deSempe
nhar a atividade antes proibida, mas pendente de 
regliamentação inferior. 

O que nos resta hoje é a confirmação de que 
a pressa do Governo não lhe fez preocupar-se 
com a regulamentação imediata da matéria, razão 
por que, até o momento, não chegou ao Congres
so Nacional o projeto de lei que deve dispor sobre 
a exploração do petróleo. 

Aguardamos ansiosos a concretização dos 
compromissos expressamerrte levantados pelo 
Presidente da República e a urgência na remessa 
do Projeto de Lei Complementar ao Congresso 
Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Cu· 
nha Lima, o Sr. Lauro Campos deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
RomeuTuma 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce-
do a palitvra à Senadora Marina Silva -

S. E# disporá de vinte minutos. 

A SRA~ MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o 
~seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a Folha de 
S.Paulo de hoje publica extensa matéria em que ex· 
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:lõe o teor da carta do Ministro da Justiça ao Gover
nador do Pará. 

Para que conste dos Anais. vou ler parte dessa 
matéria que diz: 

•Jobim ensina como alterar terras indí
genas. 

Ministro da Justi~ envia correspon
dência ao Govemador ao Pará indicando 
áreas que podem ser remarcadas. 

O Ministro da Justiça, Nelson Jobim, 
enviou uma carta ao Goverriador do Pará, 
Almir Gabriel (PSDB), listando 14 áreas indi
g~n: i::e estão sujeilas a f>ntestações ad-
mm vas. 

Isso, em função da ~ do Decre1D 
n"-22. 

o documento é de 11 de janeiro, dois dias 
após a publicação no Diário Oficial do Decreto no. 
1. 775196, que alterou as regras para o procedi
mento administrativo de demarcação de tenas in
dígenas. 

A medida revogou o decreto. A partir daí, é 
possível a contestação judicial já no momento da 
demarcação das terras, passando pelo próprio 
processo administrativo, no qual o Ministro da Jus
tiça tem a palavra final sobre a contestação. 

O que causa estranheza é que na carta, en
viada dois dias após a publicação do Decreto que 
revogou o Decreto no. 22, o Ministro faz uma lista
gem, uma a uma, das áreas do Estado do Pará 
passíveis de redemarcação. O atual Ministro da 
Justiça aluou corno defensor do Governo do Esta
do do Pará, na gestão do Governador Jader Bar
balho, contra os índios e a favor do Estado - entre 
aspas, porque as terras dos índios são, em suma, 
do domínio do Estado, porque são do domínio da 
União. O Ministro mesmo disse que "essas áreas 
poderão ser redemarcadas" num acano concreto 
de seu interesse em orientar, em direcionar, no 
caso, ação contrária aos interesses dos índios que 
têm áreas já foram demarcadas deSde 1977, como 
é o caso de MunduruclL 

É estranho que o Ministro da Justiça tenha 
escrito essa carta, repito, no sentido de fazer valer 
as suas teses que foram derrotadas no Supremo 
Tribunal Federal quando advogou em favor do Go
verno Jader Barbalho. Sempre ouvi o ditado popu
lar de que geralmente as pessoas costumam ace
nar com o chapéu dos outros. O Ministro da Justi
ça criou urna nova forma, que é a de acenar com o 

cocar dos outros; no caso, com o cocar dos índios. 
Assessorando indiretamente o Govemadordo Pará, 
S. Exi< manda-lhe uma carta dizendo mais ou menos 
o segl.inte: "Olha, erg épocas passadas perdemos 
aquelas terras, mas agora a demarcação delas po
derá ser revista porque existe um decre1D que asse
gura nova divisão." 

Não quero prejulgar o Ministro. Não tenho 
cópia da carta que ele enviou; estou-me referin
do apenas à matéria que li no jornal. Mas, com 
certeza. o jornal não iria inventar a existência 
dessa carta, de que de fala com riqueza de deta
lhes. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, gostaria de registrar o meu protesto com re
lação a toda essa celeuma que se está criando 
em tomo da demarcação de terras indígenas e 
dos problemas que advirão a partir da revisão do 
Decreto n2. 22. A Funai não terá condição de pro
cessar toda a demanda, pois já tem um passivo 
bastante grande. Existe também celeumà em 
função de questões muito particulares, como é 
caso do conflito em Raposa Serra do Sol, que 
envolve o Estado de Roraima, e outros no Esta
do do Pará, em que o Ministro se énvolveu ante
riormente, advogando contrariamente aos inte
resses dos índios. 

Na Câmara dos Deputados, na Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
o Deputado Femando Gabeira fez uma indagação 
inteligente ao Ministro Nelson Jobim. Em sua ex
posição, o Ministro dissera que· estava preocupado 
e que considerava importante a revisão do Decre
to ri' 22, para que as demarcaçães fossem ampa
radas pela legalidade, já que estavam sendo feitas 
de forma ilegal porque não admitia o princípio do 
contraditório, o que deixava o processo de demar
cação das terras indígenas bastante fragilizado. O 
que ele queria, portanto, era ajudar. O Deputado 
Gabeira disse que por mais que a intenção de S. 
E~ fosse a de ajudar, isso parecia não ocorrer, 
porque as entidades que defendem os índios não 
identificam no ato do Ministro os elementos que 
vão ajudar. No entanto, setores !lUe sempre foram 
contrários à demarcação de terras indígenas e, 
portanto, são a favor da revisão, como latifundiá
rios, madeireiros, mineradoras, estes, sim, estão 
aplaudindo o Decreto. Ou está havendo incom- · 
preensão por parte dos beneficiados e daqueles 
que supostamente seriam prejudicados - cada par
te tem de ceder em alguma coisa -, ou então é 
preciso haver uma campanha de esclarecimento 
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para que os índios e as entidades se convençam de 
que a revisão do decreto os beneficia. 

Pela carta que o Ministro mandou ao Gover
no do Pará, parece-me que será beneficiado o 
lado contrário aos interesses indígenas. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE'(Romeu Turna) -O Sr. 

Senador João França enviou discurso à Mesa para 
ser publicado, na forma do disposto no art. 203 elo 
Regimento Interno. 

S. Exª será atendido. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, esta Casa deve apreciar, dentro 
de poucos dias, a Proposta de Emenda à Consti
tUição número 68195, referente ao Fundo de Esta
bilização Fiscal FEF. Como bem nos lembramos 
todos, esse Fundo, outr:ora chamado Fundo Social 
de E;mergência FSE, foi introduzido pela Emenda 
Constitucional de Revisão número 1, de 1994, com 
vigência temporária definida para os exercicios de 
1994 e 1995. Seu objetivo, na época, era o sanea
mento financeiro da Fazenda Plllr~ca Federal e a 
estabilização econõmica. Não sem resistências no 
meio parlamentar, foi o FSE criado, tendo vigorado 
até o final do ano passado. 

O Governo trabalhava então com a expec
tativa de que, nesse prazo de dois anos, fossem 
adotadas as medidas econõmico-financeiras ne
cessárias para garantir o equillbrio fiscal em ba
ses mais duradouras. Frustrou-se, no entanto. 
Assim, submeteu ao Congresso Nacional a ree
dição do FSE, com novo nome, e desta vez por 
um período de mais quatro anos. 

Longos debates se travaram no âmbito da 
Câmara dos Deputados acerca da instituiçao do 
Fundo de Estabilizaçaó Fiscal A proposição 
suscitou a atenção de toda a sociedade e levan
tou muitas dúvidas quanto à sua real necessida
de, no momento em que vieram à tona denún
cias sobre gastos que nada tinham de sociais, 
nem de emergenciais terem sido debitados à 
conta do Fundo Social de Emergência. 

Lembro-me de os jornais estamparem man
chetes que denunciavam supostas irregularida
des no uso dos recursos do FSE, como: despe
sas de embaixadas brasileiras no exterior, cus
teio de coquetéis, almoços, presentes em prata, 
arranjos florais e até goiabada cascão. Tais de
núncias, aliadas à grita geral de governadores e 

prefeitostemerososdeperderporçõesdoorçamen
to, colocaram o Fundo sob suspeição. Mas foi ele 
aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda no fi
naldoanopassado,CDmmodificaçõesaseremago
ra apreciadas nesta Casa. A principal delas, com 
certeza, é a limitação dotempodevigênciado FEF. 
Não mais os quatro anos que o Governo pretendia, 
mas1Smeses. 

A cr)ação do Fundo, tal como aprovada na 
Câmara, é bastante razoável, a meu ver, porque 
deve-se entender que as emergências são situa
ções passageiras. Criar mecanismos que. durem 
seis anos para tratar de emergências é um des
propósito gritante. Ademais, deve-se levar em 
conta que o Congresso Nacional, que se mos
trou altamente produtivo no ano decorrido, ini
ciou este novo ano com a firme disposição de 
apreciar extensa pauta de proposições. Eritre 
elas, encontram-se as medidas de natureza eco
nõmico-financeira capazes de dar sustentação 
duradoura à estabilidade econõmica e de contri
buir para o necessário equilíbrio das contas pú
blicas. Portanto, reduzir o período de vigência do 
Fundo é a posição que adotarei a respeito. , _ 

Confesso estar convencido de que o Fundo 
de Estabilização Fiscal é um instrumento impera
tivo para o saneamento financeiro aos recursos 
federais. Porque ele alivia a rigidez orçamentá
ria. Bem sabemos que mais de noventa por cen
to da arrecadação do Governo Federal vai com
pulsoriamente para despesas alocadas em três 
grupos: transferências obrigatórias a Estados e 
Municipios, folha de· pessoal e vinculações~de 
receitas a gastos. Ou seja, sobrariam míseros 
dez por cento para enfrentar grande rol de des
pesas, nas quais estariam os gastos correntes 
com água, luz, telefone, viagens; despesas pró
prias de governo, aí incluídos os gastos com os 
Poderes Legislativo e Judiciário, Forças Arma
das, Diplomacia; além dessas, despesas relati
vas à politica agrícola, à pesquisa, aos investi
mentos públicos. É muita coisa para ser coberta 
com tão pouca sobra! Por isso é que o Fundo de 
Estabilização Fiscal é ll8Cessário. 

Ele ajuda a aca6ãr coma inflação, é impor
tante que se frise. Acabando com a inflação; ele 
faz com que o dinheiro no bolso do trabalhador 
valha mais. Vimos os. noticiários recentes nos 
jornais informando que a população tem compra
do mais comida depois da estabilização da moe
da. Essa é também uma maneira de se distribuir 
mais igualmente a renda. E o povo brasileiro 
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preçisadisso, precisa termais alimento à mesa, pre
cisacomermelhor! 

Além diSso, o Fundo de Estabilização Fis
cal, por ser um remanejamento de recursos den
tro do Orçamento da União, permite que áreas 
prioritárias sejam alendidas. Nele estão contem
pladas como prioritárias as áreas deEducação, 
Saúde, Assistência e Prevfdência. O que nos 
cabe, verdadeiramente, depois de aprovar a ins
tituição desse Fundo, é acompanhar, passo a 
passo, meticulosamente, a destinação de tais re
ceitas. 

Digo isso porque tenho particular Interesse 
pelos recursos destinados à esfera da Educa
ção. Essa é a área eleita como d~ prioridade má- ! 
xima para um país que pretende adentrar no pró
ximo milênio em pé de igualdade com as nações 
mais desenvolvidas. Investir na Educação é in
vestir no futuro da Nação. 

Infelizmente, se comparamos o Brasil a ou
tros países, não temos muitas razões para nos 
alegrarmos. Estamos atrás até mesmo de países 
do Quarto Mundo, muitos dos quais aplicam na 
área de Educação maiS recursos do que nós. Em 
termos de despesas públicas direcionadas para 
essa área, o Brasil se coloca abaixo da média 
mundial, que se situa em tomo de cinco e meio 
por cento do Produto Bruto Mundial, conforme 
dados do Relatório Mundial Sobre a Educação, 
publicado pela UNESCO, em 1991. O percentual 
brasileiro fica em torno de quatro v;írgula seis por 
cento do nosso Produto Nacional Bruto PNB. 
Ademais, nos últimos anos, os recursos brasilei
ros alocados para o setor têm apresentado signi
ficativo decréscimo. Apenas recentemente os ín
dices de investimento estiveram à altura dos cor
respondentes ao ano de 1 985. 

Some-se a isso o fato de o setor, tradicio
nalmente aquinhoado com recursos insuficien
tes, apresentar altas taxas de desvirtuamento 
nos gastos destinados à função educação nos 
orçamentos públicos. Sabe-se que taiS orçamen
tos incluem, nos gastos vinculados à educação 
escolar, despesas como: pavimentação de ruas, 
obras de iluminação, canalização de água e es
goto, transporte. treinamento de servidores civis 
e militares, pagamento de juros de empréstimos, 
entre outras rubricas. Na verdade, apenas uma 
pequena fatia dos gastos "com educação" chega 
efetivamente à sala de aula 

Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, re
conhecemos o esforço que vem sendo despendi
do pelo Poder Executivo para promover o soer
guimento da Eddcaçào. Ainda no início de seu 
governo, o Presidente Fernando Henrique lan
çou o programa • Acorda Brasil, está na hora da 
escola', campanha de convocação para inserir 
todos os segmentos da nossa sociedade na tare
fa de proporcionar escolarização fundamental 
para todos os brasileiros. 

De sua parte, o Governo se propôs a atuar 
em cinco frentes, a saber': .a do financiamento da 
escola fundamental, a da reviSão curricular, a da 
melhoria da qualidade do livro didático e da sua 
proviSão aos estudantes, a da implantação de 
um processo regular e sistemático de avaliação 
do desempenho da escola e, finalmente, a ques
tão da atualização permanente dos professores 
do ensino fundamental. 

Por essa época, o governo já havia desti
nado cerca de 1 70 milhões de reais para:.mais 
de 85 mil escolas em todo o País. Até d: final 
do ano, a meta era chegar à cifra de 25JJ mi
lhões de reais, beneficiando mais de 1 80 mil 
escolas, que abrigam 27 milhões de alunos. 
Além disso, a partir do ano passado, o Progra
ma Nacional do Livro Didático passou a incluir 
também os livros pará o segmento de quinta a 
oitava séries do ensino fundamental, elevando 
para 1 1 o milhões o número de livros a serem 
distribuídos em 1 996. Isso significa quase do
brar a oferta de 1995, que ficou em 61 milhões 
de exemplares distribuídos. 

O esforço governamental em soerguer a 
Educação brasileira deve ser gigantesco, sem 
dúvida alguma, dada a magnitude dos problemas 
a vencer. Temos ainda, fora da escola. dois mi
lhões e quatrocentas mil crianças e adolescen
tes, na faixa etária de sete a catorze anos, se
gundo dados do relatório do MEC intitulado De
senvolvimento da Educação 1992-1994. Na rede 
pública, apenas quatro entre dez alunos conse
guem chegar às últimas séries do ensino funda
mental. As taxas de evasão escolar, ao final da 
oitava série, chegam perto de noventa por cento. 
Vinte por cento dos alunos no ensino fundamen
tal estão condenados à repetência. Para se ter 
uma idéia do alto impacto da repetência no ensi
no fundamental, basta olhar para o seguinte 
dado: a média brasileira para uma criança con
cluir as oito séries gira em tomo de doze anos! 
Esse quadro se agrava no Nordeste. é claro~ 
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onde existem salas de aula nas quais noventa por 
cento dos alunos estão foradaidadeadequadapara 
aquelasérie. 

No ensino médio, a situação não melhora 
muito. Nem metade dos alunos matriculados 
nesse nível conseguem concluí-lo. Mais de 
cinqüenta por cento fica pelo caminho, sem 
obter um certificado de conclusão de segundo 
grau, seja ele qual for. E são muito poucos os 
que logram iniciar o ensino médio: apenas 
quinze por cento dos nossos jovens de idade 
entre quinze e dezenove anos. 

Acresça-se a essas mazelas a alta taxa de 
analfabetismo, que embora venha diminuindo nas 
últimas décadas, ainda é motivo de intensas preo
cupações dos poderes constituí~ 

Ê por causa de todos esses graves proble
mas a sanar, Sr. Presidente, que me preocupa a 
desvinculação dos recursos orçamentários à àrea 
da Educação. O financiamento da Educação no 
Brasil sempre foi questão difícil de equacionar, por 
razões de natureza variada. 

Não podemos tolerar que sejam impostos 
cortes severos a essa, que é a àrea que suportará 
o desenvolvimento nacional. Votarei, sim, a favor 
da aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal, 
por mais 18 meses. Mas estarei vigilante para que 
os recursos destinados por esse Fundo à rubrica 
Educação sejam efetivamente gastos em Educa
ção, pois precisamos de uma Educação forte e vi
gorosa para sermos uma Nação igualmente forte e 
vigorosa! 

Era o que tinha a dizt;r. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
0FfCIONº-S/75, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art 172, 11, d, do Regimento Interno) 

Ofício n!! S/75, de 1995 (n" 3.478!95, na ori
gem), através do qual o Presidente do Banco Cen
tral encaminha solicitação do Governo do Estado do 
Ma1o Grosso, para que possa emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Ma1o Grosso -
LFTEIMT, cujos recursos serão destinados ao giro 
da dívida rriobiliária do Estado, vencível no primeiro 
semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos EconOmicos) 

-2-
PROPOSTA DE: EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"61, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n"- 61, de 1995 (f!O. 182194, 
na Câmara dos Deputados), que permite a admissão 
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros 
pelas universidades brasileiras e concede au1onomia 
às instituições de pesquisa científica e tecr)ológica, 
tendo · · 

Parecer favorável, sob no. 5, de 1996, da Co-
missão 

-de Constituição, JuStiça e Cidadania. 
(Primeiro dia de diSCI '5São) 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna ) - Es1á 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h18min.) 

ATA DA 14!-SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO OE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal," 
de 26 de janeiro de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

No sumário da Ata, "à página 897, 1 .. coluna, 
Onde se lê: 

2.2.3 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado ne 14, de 1996, de 

au1oria do Senador Carlos Bezerra, que estabelece 
pena para os crimes de homicídio culposo e de le
são corporal culposa, decorrentes de acidente de 
trãnsito. 
Leia-se: 

2.2.3 - Leitura de projetas 
Projeto de Lei do Senado n!! 14, de 1996, de 

au1oria do Senador Carlos Bezerra, que estabelece 
pena para os crimes de homicídio culposo e de le
são corporal culposa, decorrentes de acidentes de 
trânsito. 

Projeto de Lei do. Senado no. 15, de 1996, de 
au1oria do Senador Lúcio Alcântara, que regulamen
ta os planos de saúde. 

No texto da Ata, à pág i na 934, 2"' coluna, ime
diatamente após a fala do Sr. Presidente sobre o 
Proje1o de Lei do Senado n2 14, de 1996, inclua-se 
por omissão o seguinte trecho: 

O SR. PRESIDENTE (Teotõnio Vilela Filho) -
Sobre a mesa, projeto que serã lido pelo Sr. Pri-
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me iro Secretário em exercício, SenadorValmirGarn
pelo. 

É lido o seguinte: 

'.'.;::·;o DE LEI DOSENADON"15, DE 1996 

Regulamenta os planos de saúde 

O Congresso Nacional decreta: 

Art ,2 Os planos de saíxle"regem-se por esta lei. 
Art 2º- Para os efei!os desta lei adolam-se as 

seguintes definições: 

1 - assistência à saúde: conjun!o de serviços 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, in- · 
cluindo a prevenção de doenças, as atividades de 
diagnóstico, a assistência médica. odon!ológica, de 
enfermagem e farmacêutica, os proç_edimen!os tera-

. pêuticos e a reabilitação, bem como às ações simila, 
res, realizadas por profissional, técnico ou outro tra
balhador ou ainda equipe de saúde, inclusive a indi
cação e colocação de órteses e próteses, compreen
dendo as ações executadas em regime ambulalorial, 
de internação hospitalar, de semi-intemação ou a 
~'1micílio e as de resgate e transporte de acidenta
dos, doentes e inválidos, bem assim cada um des
ses serviços, aios ou alividades, realizados isolada
mente ou associados entre si; 

II - assistência médica: conjunto de serviços 
de diagnóstico e recuperação da saúde, incluindo 
as alividades de diagnóstico, tratamento e reabili
tação, bem corno as ações similares, realizadas 
por profissional, técnico ou outro trabalhador ou 
equipe de saúde, inclusive a assistência farmacêu
tica e de enfenmagem e a indicação e colocação 
de órteses e próteses, compreendendo as ações 
executadas em regime ambulatorial, de internação 
hospitalar, de semi-intemação ou a domicmo e as 
~e resgate e transporte de acidentados, doentes e 
inválidos, bem assim cada um desses serviços, 
atas ou atividades, realizados isoladamente ou as
sociados entre si; 

Iii - assistência odon!olóQica: conjun!o de ser
viÇos-de âíagnõsncó Ef ~raÇão- tllC5aúde DUcal 
incluindo as alividades de diagnóstico, tratamento e 
reabilitação, bem como as ações similares, realiza
das por profissional, técnico ou outro trabalhador ou 
equipe de saúde bucal, inclusive a assistência far
macêutica e a indicação e colocação de órteses e 
próteses, compreendendo as ações executadas em 
regime ambulatorial, de internação hospitalar, de 
semi-intemação ou a domicmo, bem assim cada um 
desses serviços, atas ou a!ividades, realizados isola
damente ou associados entre si; 

IV - plano de saúde: contrato de prestação 
de serviços de assistência à saúde, em regime de 
pré-pagamento, que fazem entre si, por livre e es
pontânea vontade;"uma pessoa física ou jurídica e 
uma empresa gerenciadora de planos, tendo corno 
beneficiários, respectivamente o indivíduo, o indi
víduo contratante e seus familiares ou depend
entes e seus empregadOs ou associados e seus 
dependentes; 

V - plano de assistência médica: contraio de 
prestaÇão de serviços de assistência médica, em re-
gime de pré-pagamento, que fazem entre si, por livre 
e espontânea vontade, uma pessoa física ou jurídica 
e uma empresa gerenciadora de planos, tendo como 
beneficiários, respectivamente, o indivíduo contra
tante e seus familiares ou dependentes e seus em
pregados ou associados e seus dEipendentes; 

VI - plano de assistência odontológica: contra
to de prestação de serviços de assistência odon!oló
gica, em regime de pré-pagamen!o, que fazem !ln!re 
si, por livre e espontânea vontade, uma pessoà físi-. 
ca ou juridica e uma empresa gerenciadora dE: pla
nos, tendo corno beneficiários; respectivamente, o 
indivíduo conlra!ante e seus familiares ou depend
entes, e seus empregados ou associados e seus de
pendentes; 

VII - empresas gerenciadoras de planos: em
presas que aluam sob a forma de prestação direta 
ou intermediação de serviços de assistência à saú
de, de assistência médica ou de assistência odonto
lógica; 

VIII - empresa de medicina de grupo: insti
tuição privada com fins lucrativos, prestadora ou 
intenmediadora de serviços de assistência à saú
de, que oferece planos de saúde, de assistência 
médica ou de assistência odontológica a empre
sas, organizações e associações e a indivíduos 
e famílias, em sistema de pré-pagamento, atra
vés de serviços próprios, com pessoal assalaria
do, ou de serviços de terceiros, contratados ou 
C()OV8ntaées;- --- --- ----- -- ---------- -

IX - cooperativa médica ou de trabalho médi
co: cooperativa de médicos ou de outros trabalha-
dores de saúde e ou de estabelecimentos de saú
de que presta serviços de assistência à saúde, 
sob a forma de planos de saúde, de assistência 
médica ou de assistência odontológica, diretamen
te a empresas, organizações e associações e a in
divíduos e famnias, em sistema de pré-pagamen- · 
to, tendo os resultados financeiros da alividade re-
vertidos aos cooperados. 
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X - beneficiário: pessoa que tem o direito ao 
serviÇX> de assistência à saúde, de assistência médi
ca ou de assistência odontológica no âmbito de um 
plano de saúde, de assistência médica ou de assis
tência odontológica; 

XI - contratante: pessoa física ou jurídica que, 
através de documento legalmente válido, contratou o 
serviço de uma empresa gerenciadora de plano para 
a prestação de serviÇX>S de assistência à saúde, de 
assistência médica ou de assistência odontôlogica 
para si, seus familiares e dependentes ou seus em
pregados ou associados e dependentes; 

XII- postulante: pessoa física ou jurídica que 
posttia, junto à uma errpresa gerenciadora, a con
tratação de um plano de saúde, de assistência médi
ca ou adontológica para si, seus fjjmiliares e de
_pendentes ou para seus empregados ou associados 
e qependenles. 

Art 3" As aÇôeS e serviÇX>s de saúde prestados 
no âmbito de planos de saúde, planos de assistência 
médica e planos de assistência odontológica são de
senvolvidos segundo as diretrizes previstas nos arts. 
197 e 199, caput, e §§ 22 e 3", da Constitlição Fe
deral, obedecendo, ainda, aos seguintes principias: 

I - integralidade da assistência, entendida 
corno um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviÇX>s preventivos e curativos, exigidos para cada 
caso; 

11 - continuidade da assistência, significando 
que a assistência contratada não pode ser unilateral
mente descontinuada; 

III- preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física-e moral; 

IV - direito da pessoa assistida à informação 
sobre sua saúde e ao acesso aos dados referentes 
a ela e a sua fa1TU1ia, quando eticamente permitido, 
registrados em prontuários médicos, bem como so
bre a natureza da ação ou do serviço que lhe está 
sendo prestado, em forma adequada e clara; 

V- liberdade de escolha do médico, do dentis
ta e do serviço de saúde pelo beneficiário; 

VI - liberdade de escolha dos meios diagnósti
cos e terapêuticos por parte do médico ou dentista; 

VIl - liberdade de escolha dos estabelecimen
tos hospitalares, labora10riais e demais serviÇX>S 
complementares peio beneficiário e pelo seu médico 
ou dentista assistente; 

Vlll- justa e digna remuneração dos trabalha
dores de saúde assalariados, contratados ou conve
niados. 

Art 4º- As empresas gerenciadoras de planos 
de saúde, planos de assistência médica ou planos 

de assistência odontológica, organizadas sob a for
ma de empresa de medicina de grupo ou de coope
rativa médica, são consideradas errpresas prestado
ras de serviços de s;aúcle e caracterizadas como ins
tib.ições privadas com fins lucrativos. 

Art 5"- Os contratos que regulam as relações 
entre o contratante, os beneficiários e a empresa ge
renciadora de plano de saúde, plano de assistência 
médica ou plano de assistência odontológica deve
rão obedecer as disposições dos arts. 46, 47, 48, 51 
e 54 da Lei n'?- 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
Código de Proteção e Pefesa do Consumidor, e re
gerem-se por elas. 

Arl 6'> No caso de óbito do contratante, quando 
o plano conceder benefício também a seus familia
res ou dependentes, a empresa gerenciadora do 
plano fica obrigada a manter a prestação, para es
ses, dos serviços contratados pelo periodo de seis 
meses. contado a partir da data do óbito do contra
tante, desde que as mensalidades ou prestações 
continuem a ser pagas pelos herdeiros ou sucesso
res do contratante e estes não manifestem formai
mente vontade de rescisão do contrato junto-à em
presa gerenciadora do plano. 

Parágrafo único. Na situação prevista nõ caput 
e transcorrido o prazo aí fixado, a empresa gerencia
dora do plano fica obrigada a fazer contratos indivi
duais de mesmo teor do anterior, com cada um dos 
beneficiários, a menos qUe estes se manifestem for
malmente em contrário junto à empresa gerenciado
ra. 

Arl 7" É vedada a estipulação de carências de 
qualquer natureza nos planos de saúde, planos de 
assistência médica e planos de assistência odonto
lógica. 

Arl 82- É facultada a exigência de realização de 
exame de saúde, prévia ao ingresso em plano de 
saúde, plano de assistência médica e plano de as
sistência odontológica, podendo seu rest.itado influir 
na a:ei1ação de beneficiãrio postulante, nos valores 
das mensalidades e prestações e na responsabiUdade 
assumida, ressaJva:lo o ÕIS{Xls\o nos arts. 13 e 14. 

§ 12. Esta exigência não é cabida no caso de 
contratação de plano colativo por parte de empre
sas, sindicatos e associações em benefício de seus 
funcionários, associados e dependentes. 

§ 22 O exame referido no caput poderá ser 
realizado, a critério da empresa gerenciadora do pla
no, em seus serviÇX>s próprios, em serviços contrata
dos ou conveniados ou em serviÇX>s de livre escolha 
do postulante, correndo o ônus, em qualquer caso,· 
para a empresa gerenciadora do plano. 
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Art 92 O reajuste das prestações ou mensali- Art 14. É pennitido o oferecimento de planos 
dades dos planos de saúde, de assistência médica e especiais de assistência médica e de assistência 
de assistência odontológica só poderá ocorrer após odontológica 
um ano de vigência dos respeclivos conllatos ou de § 1 ~ No caso de planos especiais de assistên-
anterior reajuste, e será feilo pelos índices de rea- cia médica, estãct as empresas gerenciadoras do 
juste salarial. plano obrigadas, sem prejuízo do disposto nos §§ 1"-

Parágrafo únicO. No caso de o conllatante ser e 22 do artigo anterior, a garantir o atendimento de 
um llabalhador autónomo, o reajuste será feito por todas as doenças, afecções, condições, estados, si-
índice a ser definido em regulalhento. nais, sintomas, lesões, traumatismos, transtornos, 

Art 1 o. Não poderá haver acréscimo no valor coiJlllicações, seqOelas e necessidades de assistên-
das prestações ou mensalidades em razão de idade cia relacionados na 1 ();! Revisão da Classificação 
de conllatante ou beneficiário, bem como em razão Es1atistica Internacional de Doenças e Problemas 
de intensidade ou freqüência do uso dos serviços Relacionados à Saúde da Organização Mundial de 
contratados, após cinco anos de contrato. Saúde (CID-10), sob códigos AOO a J99 e K15 a 

Art 11. A renovação de contratos é automãti- Z99, não podendo impor restrições de qualquer na-
ca, a menos que o contratante manifeste rOnnalmen- tureza. 
te seu desejo de rescisão, junto à 91i1Presa adminis- § 22 No caso de planos espaciais de assistên-

. tradora. cia odontológica, estão as empresas gerenciadoras 
Art 12. Os contratos não poderão conter clau- do plano obrigadas, sem prejuízo do disposto nos §§ 

súla que pennita rescisão unilateral ou que, por 1~ e 22 do artigo anterior, a garantir o atendimento 
qualquer modo, subllaia sua eficácia e validade, de todas as doenças relacionados na 1 ();! Revisão 
além das situações previstas em lei. da Classificação Estatística Internacional de Doen-

Art 13. As empresas gerenciadoras de planos ças e Problemas Relacionados à Saúde da Organi-
de saúde estão obrigadas a garantir, no ãrnbilo dos zação Muncfzal de Saúde (CID-1 O), sob códigos KOO 
planos de saúde que gerenciem, o atendimento a to- a K14, bem como todas as afecções, condições, es-
das as doenças, afecções, concfiÇOes, eslados, si- tados, sinais, sintomas, lesões, traumatismos, trans-
nais, sintomas, lesões, traumatismos, llanstomos, tomos, compi'ICações, seqüelas e necessidades de 
complicações, seqOelas e necessidades de assistên- assistência aí relacionados que afetem ou se refli-
cia relacionados na 1 ();! Revisão da Classificação tam na saúde bucal, nãO podendo impor restrições 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas de qualquer natureza 
Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Art 15. É vedada à empresa gerenciadora de 
Saúde (CID-10), não podendo impor restrições de planos estabelecer qualquer exigência que implique 
qualquer natureza a revelação de diagnósticos e fatos de que o médi-

§ 1" As empresas referidas nó caput nã.o po- co, o dentista ou qualquer outro membro da eq..ripe 
dem, igualmente, estabelecer restrição qualitativa ou de saúde assislente tenha conhecimento devido ao 
quantilativa a procedimentos. diagnóslicos e terapêtii- · exercício profissional. 
cos indicados pelo méãiCO ou dentista assistente. Art 16. As empresas gerenciadoras de plano:; 

§ 2" A obrigação de que trata este artigo não de saúde, planos de assistência médica e planos de 
se aplica aos casos de: assistência odontológica terão, obrigatoriamente, de 

1 - tratamentos experimentais; segurar ou ressegurar seus beneficiários contra: 

11 - tratamentos de rejuvenescimento; I - a inadimplência do contratante desernpre-
111 - cirurgias plásticas não-restauradoras de gado, durante seis meses; 

função e tratamentos de emagrecimento cuja indica- . 11 - a internação prolongada, no caso de can-
ção seja puramente estética e cuja realização não tratante llabalhador aulõnomo; 
seja essencial oara o restabelecimento da saúde fí- III- a preservação dos direitos do conllatanfe 
sica e mental da pessoa, segundo parecer de dois numa nova empresa, em caso de falência ou extin-
médicos externos aos q~adros da empresa geren- ção da empresa contratante original. 
dadora do plano. Art 17. É condição indispensável para o ficen-

§ 42 No caso em que a geslante ou parturiente ciamento do pleno direito de exercício de suas açõ-
é beneficiária, o feto e o recém-nascido estão igual- es, o registro da empresa gerenciadora de planos de 
mente cobertos, nos mesmos termos do contrato saúde ou planos de assistência médica e de seus 
que beneficia a mãe. serviços próprios junto ao organismo de ge..1ão esta-
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dual do Sistema Único de Saúde e ao Conselho Re
gional de Medicina com jurisdição na ãrea de alua
ção de seus serviços. 

Parágrafo único. As erl1lresas gerenciadoras 
de planos de assislência odontológica farão seu re
gistro e o de seus serviços próprios junlD ao organis
mo de gestão estadual do Sistema Único de Saúde 
e ao Conselho Regiona1_9e Odontologia com j~ 
ção na área de atuação de seus serviços. 

Art 18. Sem prejuízo do cumprimento de ou
tras exigências dos organismos de gestao do Siste
ma Único de Saúde e dos conselhos federais de Me
dicina e Odontologia, as empresas gerenciadoras de 
planos de saúde, planos de assislência médica e 
planos de assistência odontológica deverão nomear 
um Diretor Clínico. 

Art 19. Compete aos organismos de gesfão 
· estadual e rrunicipal do Sistema único de Saúde e 
aos conselhos regionais de medicina e odontologia, 
no âmbito de suas atribuições legais e regimentais, 
exercerem a fiscalização da aplicação desta Lei. 

· Art 20. A publicidade de planos de saúde, de 
assistência médica e de assistência odontológica re
ger-se-á pelo disposto nos arts. 36 a 38 da Lei ri< 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art 21. Os médicos e demais trabalhadores de 
saúde e os serviços de saúde conveniados ou cre
denciados pelas empresas gerenciadoras de planos 
de saúde e planos de assistência mécfrca serão re
munerados obedecendo os parâmetros fixados pela 
Tabela de Honorários Médicos da Associação Médi
ca Brasileira 

§ 1" Os odontólogos e demais membros da 
equipe odontológica e os serviços de saúde e assis
tência odontológica conveniados ou credenciados 
pelas empresas gerenciadoras de planos de assis
tência odontológica serão remunerados obedecendo 
os parâmetros fixados pela Tabela de Honorários da 
Associação Brasileira de Odontologia 

§ 2" O pagamento de honorários médicos e 
odontológicos será feito até trinta dias da entrega da 
fatura pelo profissional conveniado ou credenciado à 
empresa gerenciadora do plano. 

Art 22 As empresas gerenciadoras de planos 
de saúde, planos de assistência médica e planos de 
assistência odontológica ficam obrigadas a ressarcir 
o Sistema Único de Saúde dos custos decorrentes 
do atendimento dos beneficiários de seus planos, 
realizado em serviços próprios, contratados ou con
veniados do Sistema Único de Saúde. -

Art 23. As infraçíles às disposições desta lei fi
cam sujeitas, no que couber, ao regime de sanções 

administrativas previsto na lei n" 8.078, de 11 de se
tembro de 1990, sem prejuízo das sanções de natu
reza civil e penal e das definas normas especificas. 

Arl 24. Os ciretores, administradores, gerentes 
e fiscais das efT1)fesas gerenciadoras de planos res
ponderão solidariamente pelos prejuízos causados a 
ten:eiros, em consequência do descumprimento des
ta lei e outras normas e instruções emanadas de ór
gãos oficiais._ 

Arl 25. Ê crime: 
I - fazer alinnação falsa ou enganosa. ou omitir 

informação relevante sobre natureza, caractérlsticas, 
condições, qualidade, quantidades e custo do plano 
contratado; 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 {dois) 
anos e rnUta; 

11 -causar, por gestao ruinosa ou por meios 
traudUemtps. a falência ou insolvência da empresa 
gerenciadora, provocando a interrupção da assistên
cia aos beneficiários: 

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e 
mulla. 

§ 1" No caso do inciso I, incorrerá na mesma 
pena quem patrocinar a oferta 

§ 2" No caso de gestão ruinosa se o crime for 
culposo: 

Pena- detenção de 3· (três) meses a 1 (um) 
ano e multa 

§ 39- Responderão pelo crime, na medida de 
sua culpabilidade, os diretores, administradores, ge
rentes e fiscais da empresa gerenciadora 

Arl 26. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias, a cantar da data de 
sua pti:llicação. 

Arl 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pubriCação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Cerca de 20 milhões de brasileiros são benefi
ciários de um plano de saúde, representando um 
mercado que se estima ser da ordem de três bilhões 
de dólares ao ano. Desses, 80% são trabalhadores 
e seus dependentes, beneficiários de planos de saú
de coletivos contratados por suas empresas, sinãl
catos ou associações; os demais participam de pla
nos individuais ou familiares. 

Só as empresas de medicina de grupo, segun
do dados plblicados pela ABW..NGE, A.ssociação 
Brasileira de MeãJCina de êrupo, em dezembro de 
1994, são responsáveis par 72 milhões de consultas 
médicas e 1 ,5 milhão de internações hospitalares 
por ano. 
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O número de associados e beneficiários de 
planos de saúde vem crescendo a um ritmo acelera
do desde 1987, como solução buscada pelos traba
lhadores e pelas classes médias para resolver seu 
problema de assistência médica, frente ao abanclono 
do Estado de seu papel constitucional de provedor 
universal desses serviços. 

Esta solução, no enta~ mostrou-se precária 
em bem pouco tempo e a imprensa passou a noti
ciar o grande volume de queixas e processos movi
dos junto aos órgãos de defesa do consumidor, con
tra as empresas prestadoras d~ serviços pelos 
seus clientes, que se sentiam fraudados, enganados 
ou desatendidos. 

As principais queslões levadas a p(blico e a 
juízo dizem respeito à cobertura restrita dos planos 
(que com lreqüência excluíam, por exemplo, a assis-

. tência a dçenças infecciosas e graves, os procedi
men!os de maior complexidade tecnológica, a assis
tência odontológica e a assistência farmacêutica), 
aos contratos com armadilhas, aos longos prazos de 
carência, ao rompimento unilateral de contratos e 
aos reajustes abusivas das prestações. 

Contam-se aos milhares os usuários que já for
malizaram reclamações contra a maioria dos cerca 
de 600 planos de saúde existentes no País. Em Bra
silia, São Paulo e Rio de Janeiro, as queixas contra 
planos de saúde estão entre as cinco primeiras cau
sas de acionamento dos respectivos Procons, desde 
há cinco anos. 

O mercado de serviços privados de saúde tem 
características especiais, se comparado com os 
mercados de serviços de outras naturezas: o consu
midor não é soberano nem aulõnomo em decidir se 
e quando consumir serviços de saúde - como pro
põe o paradigma clássico-, mas tem de consumi
los quando precisa e, com muita freqüência, sem 
muitas alternativas quanto á escolha do fonecedor e 
o tipo e a natureza do serviço necessário - que, na 
maior parte das vezes, desconhece. Isto coloca o 
consumidor de serviços de saúde em uma relação 
de dependência com o prestador. 

Essa pec!Aiaridade !orna necessária a inter
venção do Estado na regulação desse mercado. A 
regulação das condições inslitueioriais e técnicas 
e dos preços com que os serviços são oferecidos 
e prestados no mercado de serviços privados de 
saúde é uma das formas de atuação do Estado, 
necessárias para garantir que o atendimento da 
demanda se faça sem grandes distorções, em re
lação ao seu perfil epidemiológico e econõrnico
social. 

Não conta nosso País com uma Legislação 
que regulamenta essa importante alividade. T adas 
as tentativas de regulamentá-la não prosperaram ali 
mostram-se insufiGientes. 

Em 1987, o Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro procurou, através de sua 
Resolução CREMERJ n2 i 9/87, obrigar as empresas 
que atuem sob a forma de prestação direta ou inter
mediação de serviços médico-hospitalares a garantir 
o atendimento a todas as enfermidades relacionadas 
no Código Internacional de Doenças da Organização 
Mundial da Saúde, abrindo uma grande polêmica 
nacional sobre o assunto. 

Essa resoluçã:> foi seguida de Ot.tra, do Conselho 
Federal de Medicina, do mesrro teor (Resoll.Çi'io CFM 
!121.401, de 11 de novembro de 1993), ctf<! eficácia en
contra-se SUb judice, como reSJ dtado de recu'SO impe
traOO pelas efllll"esas gerenciadoras de planos. 

O Poder Legislativo Federal também não ficou 
alheio a esse problema e várias proposições legisla
tivas foram apresentadas às duas casas do' Con
gresso Nacional sobre essa matéria, desde 19!;11. 

Infelizmente, tratam de apenas alguns ãspec;. 
tos do problema, em especial a questão das cober
turas, sem dar-lhe uma regulamentação abrangente. 

O Poder Executivo, através do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Justiça, não têm tido a agi
fidade ou a possibilidadé de propor tal regulamenta
ção, apesar dos esforços que vem dispendendo nes
se sentido. 

Tampouco a Subcomissão Especial para aRe
gulamentação de Planos e Seguros de Saúde, cria
da junto à Comissão de Seguridade Social e Famflia 
da Câmara dos Deputados em maio deste ano, tem 
avançado significativamente no equacionamento do 
problema 

A proposição legislstiva que ora apresen!o à 
consideeração dos ·senhores senadores busca sanar 
essa falha em nossa legislação através de um proje
to de lei abrangente, tratando dos princípios que de
vem reger a assistência â saúde oferecida no âmbito 
dos planos de saúde, das coberturas que esses de
vem prover, dos contratos - sua natureza. carên
cias, critérios de reajuste de mensalidades e resci
são-, da remuneração do trabalho médico e das re
lações de trabalho nas empresas que vendem pla
nos de saúde, do registro dessas empresas e das 
atribuições para sua regulamentação e fiscalização, 
do seguro e do resseguro e do ressarcimen!o do 
Sistema único úe Saúde pelo atendimento prestado 
a seus beneliciários nos serviços próprios, contrata
dos ou conveniados do SUS. ~ ~ 
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Julgo, assim, oportuno a apreciação dessas 
normas para as quais peço a devida atenção dos 
nobres colegas do Senado Federal. 

Sala das Sessões,25 de janeiro de 1996. - Se
nador Lúcio Alcantara. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERA'rltiA DO BRASIL 

Art 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamemação, fiscali
zação e controle, devendo sua execução ser feita di
retamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito R!ivado. 

Art 1S9. A assistênciil à Saúde é Hvre à iniciati
va privada 

§,,As insli1lições privadas poderão participar 
. de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direi
to público ou convênio, tendo preferência as entida
des filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2.'1 É vedada a destinação de recursos públi
cos para auxílios ou subvenções às instituições pri
vadas com fins lucrativos. 

§ 3!' É vedada a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 4"- A lei disporá sobre as condições e os req
uisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pes
quisa e tratamento, bem como a coleta, processa
mento e transfusão de sangue e seus derivados, 
sendo vedada todo tipo de comen:ialização. 

LEI N2. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências. 

Art 36. A publicidade deve ser veiculada de tal 
forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal. 

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade 
de seus produtos ou serviços, manterá, em seu po
der, para informação dos legítimos interessados, os 
dados fálicos, técnicos e científicos que dão susten
tação à mensagem. 

Art 37. r= proibida toda publicidade enganosa 
ou abusiva. 

§ 12. É enganosa qualquer modalidade de infor
mação ou comunicação de caráter publicitário, intei
ra ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito da natureza, caracte
rísticas, qualidade, quantidade, propriedades, ori
gem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos 
e serviços. 

§ 2" É abusiva, dentre outras, a publicidade dis
crirrinatória de qualquer natureza a que incite à vio
lência. explore o medo ou a st.pei'Stição, se aproveite 
da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja C21'2Z C:e 
induzir o consumidor a se comportar de forma pr;;judí
cial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3" Para os efeitos deste Código, a publicida
de é enganosa por omissão quando deixar de infor
mar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

§ 4!> (Vetado.) 
Art 38. O õnus da prova da veracidade e cor

reção da infonnação ou comunicação publicitária 
cabe a quem as patrocina 

Art 46. Os contratos que regulam as relaçõ
es de consumo não obrigarão os consumidores, se 
não lhes for dada a oportunidade de tomar conhe
cimento prévio de seu conteúdo, ou se os respecti
vos instrumentos forem redigidos de modo a difi
cultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

Art 47. As cláusulas contratuais serão interpre
tadas de maneira mais favorável ao con.<>urnidor. 

Ãrt 48. As declarações de '"r'""""' -~""--~- ...• 
de escritos particulares, recibos e pré-cont;atos reia· 
tivos às relações de consumo vinculam o fornece
dor, ensejando, inclusive, execução· especifiCa, nos 
termos do artigo 84 e parágrafos. 

Art 51. São nulas de pleno direito, entre ou
tras, as cláusulas contratuais relativas ao forneci
mento de produtos e serviços que: 

Art 54. Contrato de adesão é aquele cujas 
cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o con
sumidor possa discutir ou modificar substancialmen
te seu conteúdo. 

(Às Comissões de Constituição, Jusü
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais.} 

O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)
O projeto lido será publicado e remetido às Comis-
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Sões competentes, devendo sua tramilação ter início 
a partir de 15 de fevereiro próximo. 

ATA DA 16!-SESSÃONÃO.DEUBERAnVA, 
REAUZADA EM 29 DE JANEIRO DE 1996 

(Pubficada no Diário do Senado Federal, 
de 30 de janeiro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 01050, 2" coluna, no discurso do Sr. 
Romero Jucá, no 3" parágrafo, 

Ondeselê: • 

·- [)Ep« tem Federal Confú::b lllbsa, de Ro.ama.
Leia-se: 

- [)Ep« tem Federal Confú::b lllbsa, de Rorxlônia... 

Ata da 18ª-.Sessão Deliberativa Ordinária 
em 31 de janeiro de 1996 

1 ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney. Renan Ca/heiros, Levy Dias, Ney Suassuna 

Antônio Cartas Va/adares e Jefferson Peres 

ÀS t4 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur da 
Távora- Bello Parga- Beni Veras- Bernardo Ca
bral -Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio -Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner -Coutinho Jorge - Dar
cy Ribeiro - Edison Lobão- Eduardo Suplicy - Élcio 
Álvares - Emma Femandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camala -Gilberto Miranda- Gilvam 
.Borges - Gt.ilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - · 
Jefferson Peres- João França -·João Rocha- Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Bianco - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Sar
ney - Júnia Marise - Lauro Campos- Leomar Qt.in
lanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alciln
lara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Ma
rina Silva - Martuce Pinto - Mauro~ Miranda ~ Nabor 
·Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon -
Rarnez T ebet - Renan Calheiros - Roberto Freire -
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Turna -
Ronaldo Cunha Uma-Teotônio Vilela Filho- Valmir 
Campelo - Vilson Kleinltling- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A fis
ta de presença acuSa o comparecimento de 74 Srs. 
Senadores. Havendo número regimenlal, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1'- Seai3tário em exercício, Senador Antonio 
Carlos Valadares procederá à leitua do Expediente. 

É lido o seguinte: .• 

EXPEDIENTE 

PARECERES: 
PARECER W 13, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos EconOmi
cos sobre o oficio ~ 517, de 1996 (11"-
303/96 na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
ao Senado Federal solicitação do Gover
no do Estado do Tocantins, para conces
sao de garantia à operaÇj'io de crédito no 
valor de R$34.000.000,00 (trinta e quatro 
milhões de reais) junto ao Programa 
Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento 
dos Cerrados -PRODECER III. 

Relator: Senador Joao Rocha 

1 - Relatório 

É submetido ao exame deste Senado Federar 
o Oficio n" S/7, de 1996 (Ofício Presi-96/0303,.de 30 
de janeiro de 1996, na origem). do Presidente do 
Banco Central do Brasil, que encaminha solicitação 
do Governo do Estado do Tocantins, para conces
são de garantia à operação de crécfrto junto ao Pro
grama Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos 
Cerrados, PRODECER-111-Piloto, a ser implanlado 
no Município de Pedro Afonso, naquele Eslado, no 
valor de R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de 
reais) a ser prestada ao Banco do Brasil SI A. 
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Segmó:l Parecer do Banco Central do Brasll (Pa
recer DEDIPIDIARE-96'040, de 25 de janeiro de 1996), a 
operação apresenta as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de reais); 

b) juros: 6% aa.; . . 
c) remuneração: consoante metodologia deter

minada pela Secretaria do T escuro Nacional, com 
base na Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, de 
que trata a Lei n!! 9.126, de 1D-11-95, ou outra forma 
que venha a ser estabelecida Os valores assim cal
culados serão capitalizados .no último dia de cada 
mês e na dat& de vencimeniO de cada prestação; 

d) destinação dos recursos: financiamento do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o De
senvolvimeniO dos Cerrados, PRODECER III-Piloto, a 
ser implantado no Município de Pedro":6.fonso (TO); 

e) conpições de pagamento: . 
-do principal: em 12 (doze) prestações anuaJs, 

vencendo-se a primeira em 15-8-99 e a Citima em 
15-8-10; 

- dos juros: exigíveis nó dia 15 de agosto de 
cada ano; 

-da remuneração: amortizada juntamente com 
o principal; 

- Obs.: na hipótese dos valores devidos em 
função deste ajuste não serem reembolsados à STN 
nas datas aprazadas, sobre as parcelas em atraso 
incidirão os encargos adicionais estipulados na regu
lamentação aplicável às demais operações de crédi
to da União. 

11 -Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, incisos V a IX, da Constituição Federal, combina
do com o art. 393, parágrafo único, alínea a do Regi
mento Interno desta Casa. a iniciativa de projeto de 
resolução que implique na competência privaliva do 
Senado Federal de dispor sobre os limites globais e 
condições para a reãlização de operações de crédito 
interno e externo, incluída a prestação de garantia, 
pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
suas respectivas autarquias. 

Os autos do presente processo enco~e 
instruidos com toda a documentação exigida pela 
Resolução n" 69, de 14 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre operações de crédito dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autar
quias, inclusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização. 

O Parecer DedipiDiare-96/090 atesta que a 
operação de crédito a ser contratada pelo Estado dé 

Tocantins juniO ao Programa ~5po-Brasileíro para o· 
Desenvolvimento do Cerrado enquadra-se nos fimi
tes previstos pelos artigos ~ e 4!', I e 11, da Resolu
ção n!! 69, de 1 995.4 

Manifesto-me, assim, favoravelmente a conces
são de garantia em análise, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~4. DE 1996 

Autoriza o Estado do TocantinS a preso 
tar garantia no valor de R$34.000.000,00 
(trinta e quatro milhões de reais), acresci
da dos respectivos encargos financeiros 
(acessórios), junto ao Banco do Brasn 
S/ A, destinada a financiar a execução do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para Desenvolvimento dos Cerrados -
PRODECER lU - Piloto, a ser implantado 
no Município de Pedro Afonso, TO. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Estado de Tocantins autorizado, nos 

termos da Resolução n!! 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a prestar garantia em operação de crécllio re
lativa ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para o Desenvoivimento dos Cerradós, PRODECER 
III- Piloto, a ser implantado no Município de Pedro 
Afonso - TO, junto ao Banco do brasil SIA, no valor 
de R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de 
reais) (principal), acrescida dos respectivos encar
gos financeiros (acessórios). 

Art. 2f!. A operação de crédito a que se refere o 
art. 1 ~tem as seguintes características: 

a) Valor pretendido: R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de reais); 

b) Juros: 6% aa.; 
c) remuneração: consoante metodologia deter

minada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com 
base na Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, de 
que trata a Lei n" 9.126, de 1 o-1 1-95, ou outra forma 
que venha a ser estabelecida Os valores assim cal
culados serão capitalizados no último dia de cada 
mês e na data do vencimeniO de cada prestação; 

d) destinação dos recursos: financiamento do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para c De
senvoMmento do Cerrado, PRODECER III - Piloto, a 
ser implantado no Município de Pedro Afonso (TO); 

e) condições de pagamento: 
-do principal: em 12 (doze) prestações anuais, 

vencendo-se a primeira em 1 5-8-1999 e a última em 
15-8-2010; 

- dos juros: exigíveis no dia 1 5 de agosto de 
cadaano; --
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- da remuneração: amortizada juntamente com 
o principal: 

- OBS.: na hipótese dos valores devidos em 
função deste ajuste não serem reembolsados à Se
cretaria do Tesouro Nacional nas datas aprazadas, 
sobre as parcelas em atraso incidirão os encargos 
adicionais estipulados na regulamentação aplicável 
às demais operações de créditg.,.da União. 

Art 3º- A coub alação da ope~ação de crédito a 
que se refere o art 1~. bem como a prestação de ga
rantia do Estado do Tocantins, deverão efetuar-se 
no prazo máXimo de 270 (duzentos e setenta) d"JSS 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art 4!?. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 31 de j~iro de 1995. -
·Gilberto Miranda, Presidente - João Rocha, Rela
tor - Onotre Quinan - Eduardo Suplii:y - Carlos 
Patrocínio - Pedro Piva - Élcio Alvares - Vilson 
Kleinübing- Esperidião Amin- Geraldo Melo
JefferSon Peres - BeiJo Parga - Jonas Pinheiro -
Beni Veras -Mauro Miranda-LeomarQuintmilha 

PARECER 1'1214, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos EconOmi
cos, sobre o oficio s ~ 74, de 1995, do 
senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil ~ 3.477195, encaminhando propos
ta de contrataçao de operaçao de crédito 
externo entre o Estado do Mato Grosso 
do Sul e o Fundo Financeiro para Desen
volvimento da Bacia do Prata - Fonplata, 
no valor de até US$20.000.000,00 (Vinte 
milhões de dólares, norte-americanos), 
cujos recursos serão destinados a finan
ciar, parcialmente, o Projeto de Pavimen
tação Asfáltica da Rodovia MS-141, tre
cho lvinhema-Navirai. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

1 - Relatório 

O Senhor President~ da República, nos tennos 
do disposto no art 52, in::isos V e VIII, da Constitui
ção Federai, e por intermédio da Mensagem "'! .. 1 02, 
de 1996 (Mensagem ~ 1.474, de 21 de dezembro 
de 1995, na origem), do Senhor Presidente da Re
pública, encaminha proposta de contratação de ope
ração de crédito externo entre o Estado do Maro 
Grosso do Sul e o Fundo Financeiro para Desenvol
vimento da Bacia do Prata- FONPLATA, no valor 

de até US$ 20.000.000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos), cujos recursos serão deslinados 
a financiar, parcialmente, o Projero de Pavimentação 
Asfáltica da Rodovia M8-141, trecho lvinhema-Navi
raí, com as seguintes características: 

a) devedor: Estado do .Maro Grosso do Sul; 
b) garantidor: Républica Federativa do Brasil; 
c) credor: Fundo Financeiro para o Desenvolvi

mento da Bacia do Prata- FONPLATA; 
d) valor pretendido: US$20.000,00(),00 (vinte 

milhões de dólares norte-americanos); 
c) juros: a taxa de juros será lixada semestral

mente pelo FONPLATA, baseada nas taxas de orga
nismos internacionais, incidentes sobre os saldos 
devedores do linanciamenro pelo cus1o dos emprés
timos qualificados para o semestre anterior, acresci
da de uma margem razoável, expressa em temnos 
de percentagem anual, que o BID estabelecerá peri
odicamente de acordo com sua política de taxa de 
juros; 

d) comissão de compromisso: 1% (um por cen
to) sobre o saldo não deserrtiolsaclo do financia
mento, contada a partir da data de assinatura do 
contraro e exigida semestraimente; 

e) comissão de inspeção e vigilânciér. 
US$178,670,00 (cento e setenta e oito mil seiscen
tos e setenta dólares norte-:americanos); 

f) prazo de desembolso: 36 meses a partir da 
data de vigência do contraro; 

g) condições de pagameniD: 
- do principal: em 28 (vinte e oito) prestações 

semestrais consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses após 
o último desembolso dos recursos; 

- do juros: semestralmente vencidos, vencen
do-se a primeira parcela 180 (cento e oitenta) dias 
após o primeiro desembolso e a última juntamente 
com a última prestação do principal; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente, vencida, devendo a primeira parcela ser 
paga aos 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do 
contraro, mas não antes da emissão do Certificado 
de Aulorização; 

- da comissão de inspeção e vigilância: será 
debitada do financiamento em parcelas durante o 
período de desembolso, proporcional às moedas em 
que se realizarem os desembolsos. .-

Os aulos do presente processo encontram-se 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção ~ 69, de 1995, do Senado Federai, notadamen
te os pareceres favoráveis da Secretaria do Tesouro 
Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF ~ 393, de 8· 
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11-95) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacio
nal (Parecer PGFN/COF n" 1.358195, de 13-12-95), 
atestando a legalidade e enquadramen1o da opera
ção ora analisada nos preceitos legais vigentes. 

Cumpre salientar que, no Parecer OEOIP/OIA
RE-95/1244, de 11-12-95, o Banco Central do Brasil, 
em cu!Tilrimen1o ao disposto no art. 13, inciso IX, da 
citada Resolução, obsega que o Estado de Ma1o 
Grosso do St_j apresenta um cenário de extrapola
ção do limite de comprometimen1o da Receita líqui
da Real com dispêndios anuais de amortizações, ju
ros e demais encargos de dívidas já contraídas, con
forme previsto no art. 42, inciso 11. da mesma Resolu
ção, atendidos, pelo Estado, os demais requisilos 
nela previs1os. 

É o Relalório. 

11 -Voto do Relator 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constitui
ção Federal, a autorização de operações de nature
za financeira de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como a con
cessão de aval pela União, corno no caso da opera
ção ora relatada 

O pleito do Estado do Ma1o Grosso do Sul se 
reveste da maior relevãncia para a economia esta
dual, vis1o que os recursos serão aplicados no asfal
tamento de uma das vias estruturais da região cen
tro-sul do Estado. O trecho previsto atravessa 25 
municípios com intensa produção agropecuária, 
anualmente com sérios problemas de escoamento, 
em função das precárias condii;:ões da Rodovia M8-
141 , cujo leito natural não mais suporta a intensida
de do tráfego ali existente, na ligação com os Esta
dos do Sul do Brasil e países limítrofes, ao Sul, e 
com os Estados do Centro-Leste brasileiro, ao Norte. 

Ao lado da melhoria das condições de locomo
ção e escoamento de carga, a pavimentação da cita
da rodovia vai permitr uma intensificação da ativida
de econélmica na região beneficiada, envolvendo o 
trabalho rural e urbano, produtores e agroindustriais, 
alcooleiros, bem como o comércio em geral e todos 
os consumidores dos produtos da região. 

Em estudos profundos e conseqüentes, o Go
verno do Estado do Ma1o Grosso do Sul, por meio 
de seu Departamento de Estradas de Rodagem -
DERSUL, concluiu pela inegável viabilidade econõ
mica do proje1o ora relatado, não só em termos dos 
"~nefícios diretos advindes da poupança de meio de 
,. cllsporte, mas também pela geração de novos em
pregos e oportunidades para a região. 

O pleito ora relatado. destarte a posição de 
comprometimento da Receita do Estado do Ma1o 
Grosso do St_j, é perfeitamente enquadrável no dis
posto no art 1 O, aa Resolução n" 69, de 1995, do 
Senado Federal, que disciplina a elevação temporá
ria dos limites de compromeimento, e, especifica
mente, em seu parágrafo 2", quando excepcionaliza, 
de forma específica, os empréstimos e financiamen
tos junto a organismos m[jtilaferais e instituições es
trangeiras oficiais de crédito e fomen1o, com conlra
partida realizada com recursos próprios do pleitean
te, corno no caso ora apreciado, cabendo, pois, para 
a matéria, ao exemplo de pleitos de igual relevância 
apreciados pelo Senado Federal, a aprovação em 
caráter excepcional. 

Face à relevância da destinação dos recursos 
a serem obtidos com a operação de crécfrto em 
questão e considerando que foram cumpridas as 
exigências legais pertinentes à matéria, manifesfo.. 
me, assim, favoravelmente a que se autorize o Esta
do do Mato Grosso do Sul a realizar a operação de 
crédito pretendida, na furma do seguinte: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N2 5, DE 1996 

Concede autorizaçao para elevação 
temporária de limite de comprometimen

to e para contratação de operação de cré
dito externo entre o Estado do Mato 
Grosso do Sul e o Fundo Financeiro para 
Desenvolvimento da Bacia do Prata -
Fonplata, no valor de até USS 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
n~mericanos), cujos recursos semo 
destinados a financiar, parcialmente, o 
Projeto de Pavimentação Ast.mica da Ro
dovia M5-141, trecho lvinhemâ-NaviraL 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 Conceder autorização para elevação 

temporária de limite de comprometimen1o da Receita 
Liquida Real do Estado do Mato Grosso do Sul, nos 
termos do art. 10 da Resolução no. 69, de 1995, do 
Senado Federal, e para contratação de operação de 
crédito externo entre o Estado do Mato Grosso do 
Sul e o Fundo Financeiro para Oesenvolvimen1o da 
Bacia do Prata - Fonplata, no valor de até US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares nort6-"ameri
canos), cujos recursos serão destinados a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Pavimentação Asfáltica 
da Rodovia M8-141 , trecho lvinhema-Naviraí .'com 
as seguintes características: 

a) devedor: Estado do Mato Grosso do Sul. 
b) garantidor: República Federativa do Brasil 
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c) credor. Fundo Rnanceiro. para Desenvolvi
mento da Bacia do Prata - Fonplata 

d) valor pretendido: US$ 20.000.000.00 (vinte 
milhões de dólares norte-americanos). 

d) juros: a taxa de juros será lixada semestral
merte pelo Fonplata, baseada nas taxas de organis-. 
mos internacionais, incidentes sobre os saldos deve
dores do financiamento pelo ~ dos erllJréstimos 
qualificados para o semestre anterior, acrescida de 
uma ITlalgem razoável, expressa em tennos de per
centagem anual. que o 810 estabelecerá peri
odicamente de acordo com sua poUtica de taxa de ju"os, 

d) comissão de ccmpromissO". 1% (um p<ir cen
to) sobre o saldo não desembolsado do financia
mento, contada a partir da data de assinab.Jra do 
contrato e exigida semestralmente. 

e) comissao de inspeção ; vigilância: US$ 
178,670.00 (cento e setenta e oito mil seiscentos e 
setenta dólares norte-arnericanos)-

f) prazo de desembolso: 36 meses a partir da 
data de vigência do contrato. 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em 28 (vinte e oito) prestações 

semestrais consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses.após 
o último desembolso dos recursos; 

- dos juros: semestralmente vencidos, vencen
do-se a primeira parcela 180 (cento e oitenta) á.as 
após o primeiro desembolso e a última juntamente 
com a última prestação do principal; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, devendo a primeira parcela ser paga 
aos 180 (cento e oitenta) dias da assinarura do con
trato. mas não antes da emissão do Certificado de 
Autorização; 

- da comissao de inspeção e vigHância: será 
debitada do financiamento em parcelas durante o 
período de desembolso. proporcional às moedas em 
que se realizarem os desembolsos-

Art 22 Conceder autorização à União para 
prestação das garantias relativas à operação de cré
dito externo a que se refere o art 12• 

Art 3" A contratação da operação de crédito a 
que se refere o art 12 deverá efetivar-se .no prazo 
máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias conta
dos da data da publicação desta resolução. 

Art 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 31 de janeiro de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente- Ramez: Tebet, Rela
tor - Eduardo Suplicy - Beni veras - Jonas Pi-

nheiro - Gernldlo Melo -Freitas Neto -JeffersOn 
Peres - Osmar Dias - Joao França - Beno Parga 
- Elcio Alvares - Ney Suassuna -Onofre Quinan 
- Mauro Miranda- - Pedro Piva - Vilson Kleinli-
bing - Esperidiao Amin - Joao Rocha - Lauro 
Campos (vencido) - Leomar Quintanilha -Carlos 
Patrocínio. 

PARECER N2 15, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos EconOrili
cos, sobre a Mensagem 11" 375, de 1995 
{11" 1.277/95, na origem), dlo Senhor Presi
dente da RepúbriCa, encaminhando ao 
Senado Federal proposta para que seja au
torizada a contrataçao de operaçao de cré
dito externo, no valor de FF$68.790.136,93 
(sessenla e oito milhões, setecentos e no
venta mi~ cento e trinla e seis francos 
franceses e noventa e três centavos), en
tre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Paribas, destinada ao financia-. 
mento integral dlo custo da importaçao de 
equipamentos e serviços a serem forne
cidos pela empresa francesa Aérospatiale-

Relator: Senadlor Ney Suassuna · 
Com a Mensagem 02 375, de 1995 '(02 1.277, 

de 14-11-95, nas origem), nos termos do art 52 da 
Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repú
blica encaminha, para apreciação do Senado Fede
ral, proposta para que seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, no valor de 
FF$68.790.136,93 (sessenta e oito milhões, sete
centos e noventa mil, cento e trinta e seis francos 
franceses e noventa e três centavos), entre a Repú
blica Federativa do Brasil e o Banco Panbas, desU
nacla ao financiamento integral do custo da ii'11J()rta
ção de equipamentos e serviços a serem fornecidos 
pela empresa francesa Aérospatiale, que tem por 
escopo a recertificação de vinte e dois misseis Exo
cet MM40 91, no àmbito do Projeto de Modern
ização das Fragatas Classe Niterói/Programa de 
Reaparelhamento da Marinha (PRM/11 PPOM), as
sim corno do seguroCoface. 

Conforme a EM n2 406/MF, de 9 de novembro 
de 1995, em relação às condições financeiras, a Se
cretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fa
zenda solicitou ao Banco Central do Brasil o creden
ciamento da mencionada operação, o qual foi conce

-dido conforme demonstram o telex FIR
CE/DIAUT/SUCRE-C-95/208, de 30 de agosto de 
1995,-e a Carta FIRCE-DIAUT/SUCRE-95/236, de 
27 de setembro de 1995. 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O empréstimo externo em análise apresenta as 
seguintes condições financeiras: 

Devedor: República Fede>ativa do BrasD; 
Credor: Banco Paribas; 
Valor: FF$68.790.136,93 (sessenta e oito mi

lhões, setecentos e noventa mil, cento e binta e seis 
francos franceses e noventa e três centavos)' sendo: 

a) FF$65.916.191,00 (sessenta e cinco milhõ
es, novecentos e dezesSeis mU, cento e noventa e 
um francos franceses), para financiamento de 85% 
do valor de equipamentos e serviços; 

b) FF$2.873.945,93 (dois milhões, oitocentos e 
setenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco 
francos franceses e noventa e três centavos), para 
financiamento do seguro de crédito Coface; 

Juros: 8,29% aa fixos, incidentes sobre o sal
do devedor do principal, a partir de cala desembolso; 

Seguro de Crédito: FRF2.873.945,93 ( 4,36% 
sobre FRFSS.91 6.191 ,00) já incluído no valor finan
ciado acima; 

Comissão de Gestão: 0,5% aa sobre o valor 
"financiado; 

Comissão de Compromisso: 0,5% aa sobre o 
valor não desembolsado do financiamentc, devido a 
partir da data da assinatura da Convenção de Aber
tura de Créditos; 

Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a 
O, 1% do valor desembolsado; 

Juros de Mora: limitado a Pibor mais 1% aa., 
não podendo ser inferior a 9,29% aa; 

Ccndiçoes de Pagamento 
Do Principal: em 6 (seis) parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencénde>-se a primeira 6 
(seis) meses após a data definida como ponto de 
partida do reembolso do crédito de cada lote; 

Dos Juros: semestralmente vencidos; 
Da Comissão de Gestão: após a emissão do 

Certificado de Autorização; 
Do Seguro de Crédito: acrescido ao valor do 

principal e pago nas mesmas condições do financia
mento; caso não venha a integrar o principal finan
ciado, seu pagamento só poderá ocorrer após a 
emissão do Certificado de Autorização, pro-rata de
sembolsos, diretamente à Coface, ou alternativa
mente ao credor, após comprovado seu recolhimen
to no exterior; 

Da Comissão de COmpromisso: semestralmen
te vencida, sendo a primeira parcela pagável após a 
emissão do Certificado de Autorização; 

Das Despesas Gerais: após a emissão do Cer
tificado de Autorização, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reaisexceto aquelas incorridas 

no exterior que só possam ser pagas em moeda es-
trangeira . 

Em relação aos mecanismos de controle das 
operações de crécfllo externo, contemplados na Cons
tittição Federal alravés dos artigos 52 (mcisos V, VIl, 
VIIQ e 163 (inciso 11}, e na Resolução do Senado Fec:Je. 
ral ri> 96/89, cabem os seglintes esclarecimentos: 

a) a solicitação de autorização está instruída 
pela Mensagem n2 375, de 1995 (Mensagem rf2. 
1 .277, de 14 de novembro de 1995, na origem); pela 
exposição de Motivos do Ministério da Fazenda (Em 
4061MF, de9 de novembro de 1995); por cópias das 
minutas contratuais, em francês e português; pelos 
Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacio
nal (PGFN/COF/1112 1171195); da Secretaria do Te
souro Nacional (STNICOREFIOIREF ~ 378, de 26-
1 0-95); fax do Ministério do Planejamento e Orça
mento, ~ecretaria de Planejamento e Avaliação; 
pelo OfíCIO STN/COREF/DIREF W 1985, de 22 de 
Junho de 1995; fax da Secretaria do ~erllo Fe
deral n" 321 .02.35; Parecer FIRCEIDIAUTISUCRE
C-95/208, de 30 de agosto de 1 995; carta FIR
CEIDIAUT/SUCRE-C-951236, de 27 de seterroro de 
1 995; Aviso n2 2400-SUPARIC. Civil; Ofício n2 2479. 
do gabinete do Ministro da Marinha, de 12 de de
zembro de 1995. 

b) conforme a ExpQsição de Motivos do M"mis
tro de Estado da Fazenda (EM 406, de 9 de novem

bro de 1 995), a operação de crédito externo aqui 
analisada enquadra-se no conceito constitucional 
a aue faz referência o inciso V do artigo 52 da 
Cons-.ituição Federal, tendo a Secretaria do Te
scuro Nacional se pronunciado sobre a análise fi
nanceira da operação, de acordo com o artigo 4", 
parágrafo 3!!, alínea c, da Resoluçê.o n" 96189. ln
forma ainda o Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacio
nal emitiu Parecer quanto à legalidade das minutas 

. contratuais. 

c) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional, PGFN/COF/N"- 1.171195, irlforma 
que a Secretaria de Orçamento Federal da Secre
taria de Planejamento, Orçamento e Coordenação 
da Presidência da República faz saber que a Lei 
Orçamentária Anual - 1995 contempla o Ministério 
da Marinha, no Programa de Reaparelhamento da 
Marinha, com recursos provenientes de operações· 
de crédito externo (fonte 1 49) e com recursos para 
pagamento de amortização, juros e outros encargos 
(fonte 1 44), relativamente à operação de crédito em 
análise. 
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d) ainda conforme o Parecer da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, PGFN/COF/N0-
1-171195, a Secretaria de Planejamento e Avaliação 
(SPNMPO), informa que o pleito em pauta consta 
do Plano Plurianual da União (exercício fiscal de 
1995) e a Secretaria do T escuro Nacional, (Parecer 
STN/COREF/DIREFIN" 378195, de 26-1 0-95), mani
festou-se favoravelmente à cgntra!ação, informando 
que há margens para a contratação da presente 
operação com base nos limites de endividamento da 
União previstos nos artigos 2Q, 39. e 4"- da Resolução 
~ 96/89 do Senado FederaL 

e) o Parecer STN/COREF/DIREF/NQ 378195, 
de 26-1 0-95, sobre o alcance das obrigações a se
rem cumpridas pela União, entende que as obriga
ções a serem assumidas, constante:> da minuta con
tratual, são passíveis de serem cumpridas satisfato
riamente, informando também que nos últimos vinte 
meses foram concedidas ao Ministério da Marinha 
autorizações para conl:rc!l:ação de sete operações de 
crédito externo, totalizando o equivalente a 
US$999,44 milhões, destinados à modernização da 
força naval brasileira, nada tendo a opor à sua con
tratação-

f) o Banco Central do Brasil efetuou o creden
ciamen!D da operação mediante o telex FIR
CE!DIAUT/SUCRE-C-95/208, de 30 de agosto de 
1995 e a Carta FIRCEIDIAUT/SUCRE-C-95/236, de 
27 de setembro de 1995-

Ante o exposto, e considerando que foram 
atendidas as exigências contidas na Resolução ~ 
96/89, somos pela autorização pleiteada na Mensa
gem nQ 375, de 1995, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO- 6, DE 1996 

Autoriza a contrataçao de operação 
de crédito externo, no valor de 
FF$68-790.136,93 (sessenta e oito milh(). 
es, setecentos e noventa mil, cento e trin
ta e seis francos franceses e noventa e 
três centavos), entre a República Federa
tiva do Brasil e o Banco Paribas, destina
da ao financiamento integral do custo da 
importação de equipamentos e serviços a 
serem fornecidos pela empresa francesa 
Aérospatiale. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 Q Fica a República Federativa do Brasil 

autorizada a contratar operação de crédito externo, 

no valor de FF$68. 790.136,93 (sessenta e oilo mi
lhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e seis 
francos franceses e noventa e três centavos) jun!D 
ao Banco Pariba&, destinada ao financiamento inte
gral do cus!D da importação de equipamentos e ser
viços a serem fornecidos pela empresa francesa Aé
rospatiale. 

Parágrafo único. A operação destina-se ao ft
nanciamen!D do CUSID da importação de eqlipamen
tos e serviços a serem fornecidos pela empresa 
francesa Aérospatiale, que tem por escopo a recerti
ficaçã.o de vinte e dois mísseis Exocet MM40 B1, no 
ãmbilo do Projelo de Mordemização das Fragatas 
Classe NiteróiiPrograma de Reaparelhamento da 
Marinha (PRM/11 PPOM), e ao financiamento do prê
mio de seguro devido à Ccmpagnie Française dAs
surance pour le Commerce Extérieur- COFACE. 

Art 2" A operação de créãrto externo referida 
no artigo anterior terá as seglintes condições finan
ceiras: 

a) Devedor: República Federativa do Brasil; 
b) Credor: Banque paribas; 
c) Valor. FF 68.790.136,93 (sessenta e oito mi

lhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e seis 
francos franceses e noventa e três centavos), sendo: 

- FF$ 65.916.191,00 (sessenta e cinco milhõ
es, novecen!Ds e dezesseis mil, cento e noventa e 
um francos franceses), para financiamento de 85% 
do valor de equipamentos e serviços; 

FF$ 2.873.945,93 (dois milhões, oilocen!DS e 
setenta e três mil, novecen!DS e quarenta e cinco 
francos franceses e noventa e três centavos), para 
financiamento do seguro de crédito COFACE); 

d) JU'OS: 8,29% aa fixos incidentes sobre o sal
do devedor do principal, a partir de cada deserrbolso; 

e) Seguro de Créádo: FRF 2.873.945,93 
(4,36% sobre FRF 65.916.191,00) já incluído nova
lor financiado acima; 

f) Comissão de Gestão: 0,5% aa sobre o valor 
financiado; 

g) Comissão de Compromisso: 0,5% aa sobre 
o valor desembolsado do financiamento, devido a 
partir da data da assinatura da Convenção de Aber
tura de Crédito; 

h) Despesas Gerais: as razoáveis limitadas a 
0,1% do valor desembolsado; 

i) Juros de Mora: limitado a PIBOR mais 1% 
aa. não podendo ser inferior a 9,29% aa; 

J) Condições de Pagamento: 
do Principal: em 06 (seis) parcelas semestrais, 

iguais e conSeCutivas, vencendo-se a primeira 6 
(seis) meses após a data definida como ponto de 
partida do reembolso do crédito de cada lote; 
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dos juros: seinestralmente vencidos; 
da Comissão de Gestão: após emissão do Cer

tificado de Autorização; 
do Seg110 de CréditJ: acrescido ao valor do prin

cipal e pago nas mesmas condições de financiamento; 
caso não venha a integrar o principal financiado, seu 
pagamento só poderá ocorrer após a emissão do . 
Certificado de Autorizaçjo, pro rata, desembolsos, 
diretamente à Coface, ou alternativamente ao cre
dor, após comprovado seu recolhimento no exterior; 

da Comissão de Compromisso: semestralmen
te vencida, sendo a primeira parcela pagável após a 
emissão do Certificado de Autorização; 

das Despesas Gerais: após a emissão do Certifi
cado de AtJorização, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em Reais, exceto aquelas incorridas no ex
terior que só possam ser pagas em mÔeda estrargeira 

Art 3"- O prazo máximo -para o exercício da 
presente autorização é de quinhentos e quarenta 
dias, contados a partir de sua publicação. 

Art 4!< Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua p!blicação. 

Sala das Comissões, 31 de janeiro de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Ney Suassuna, Re
lator- Esperidiao Amin - Eduardo Suplicy (venci
do) - Elcio Alvares- Jolio França -Mauro Miran
da - Jonas Pinheiro - Geraldo Melo - Onofre 
Quinan -Pedro Piva - Lauro campos (vencido) -
Vilson Kleinübing -Jefferson Peres - Bello Par
ga -cartos Patrocfnio- Beni veras -Joao Rocha 

PARECER N"-16,bE 1996 

Da Comissão de Assuntos EconOmi
cos, sobre a Mensagem n2 401, de 1995, 
(n" 1.375195, na origem), do Presidente da 
República, solicitando autorizaçao para 
prestar garantia em operação de crédito 
externo a ser contratada pela CESP -
Companhia Energética de sao Paulo com 
o Commerzbank Aktiengesellschaft, me
diante o lançamento de tftulos no exte
rior, no valor máximo equivalente a até 
US$710,000,000.00 (setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos) de 
principal, correspondentes a DM 
1.000.000.000,00 (um bilhão de marcos 
alemães), destinando-se os recursos ao 
pagamento de dívidas garantidas pelo 
Tesouro Nacional. 

Relator: Senador Pedro Piva 

I - Relatório 

O Presidente da República solicita, porinter
médio da MensagEl!ll n" 401, de 1995 (Mensagem n2 
1.375, de 8 de dezembro de 1995, na origem), auto
rização para prestar garantia em operação de crédi
to extemo a ser contratada pela CESP- Companhia 
Energética de São Paulo com o Commerzbank Ak
tiengesellschaft, mediante o lançamento de títulos 
no exterior, no valor máximo equivalente a até 
US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez mRhões de 
dólares norte-americanos) de principal conespon
dentes a DM 1.000.000.000,00 (um bilhão de mar
cos alemães), destinando-se os recursos ao paga
mento de dívidas garantidas pelo T escuro Nacional. 

A operação de crédito tem as seguintes carac
terísticas: 

--- · a) emissor. CESP - Companhia Energética de 
São Paulo; 

b) agente de emissão e lançamento: Corn
merzbank Aktiengesellschaft (Frankfurt am Main); 

c) garantidor: Repúbraca Federativa do BI3SI1, 
mediante contragaranlia do Estado de São Paulo; 

d) naJureza jurídica da operação: empréstimo 
externo sob lançamento de títulos; 

e) modalidade: Fixed Rate Notes; 
f) objelivo: alongar o perfil do endividamento da 

CESP mediante o refin<!_nciamento de sua dívida a 
curto prazo, visando solucionar pendências do sefor 
elétrico junto ao T escuro Nacional e !=fetrobras; 

g) valor de emissão: no máximo até-o eqtiva
lente a US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez mRhõ
es de dólares norte-americanos) de principal, corres
pondentes a DM 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
marcos alemães); 

h) moeda: marco alemão (deutsche mark) 
i} prazo total: 5 (cinco) anos, com 5 (cinco) 

anos de carência; 
D coupon: 10% (dez por cen!o) ao ano, com 

pagamento anual; 
I) preço daemissã:x 101,3% (cento e um inteiros 

e três décimos por cento) do valor de face das notas; 
m) taxa de retomo do investidor (até o venci

mento): 10,053% (dez inteiros e cinqüenta e três mi
lésimos por cento) ao ano; 

n) taxa de retomo equivalente na moeda norte
americana: swap (ali in) na data de 5 de julho de 
1995, correspondente a 9,91% (nove inteiros-e no
venta e um centésimos por cento) US Treasury, 
acrescido de 3,95 (três inteiros e noventa e cinco 
centésimos) pontos; 

o) taxa de retomo da operaçã:J: 9,66% (nove in
teiros e sessenta e seis centésimos por cento) ao ano; 
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p) fonna de colocação: oferta pública fiS1ada na 
Bolsa de Frankfurt; 

q) irrposto de renda: se houver, estará a cargo 
daCESP; 

r) comissões: 
de colocação:.1 ,25% (um inteiro e vinte e cinco 

centésimos por cento) flat; · 
de eslrullnação: 0,375% (trezen10s e setenta e 

cinco milésimos por cento) fl<ft; 
underwriting: 0,375% (trezentos e setenta e 

cinco milésimos por cento) flat · 
admissão à Bolsa de Frankfurt: 0,5% (cinco dé

cimos porcento) flat; 
do principal agente pagador: DM20.000,00 

(vinte mil marcos alemães) flat 
fiduciária: DM1 0.000,00 (dez mil marcos ale

mães) ao ano, limitada ao máximoêie DM50.000,00 
(cinqOenta,mil marcos alemães) para o valor total da 
operação; 

do agente pagador. 
por coupon: DM0,25 (vinte e cinco centésimos 

de marco alemão); 

no resgate: DM1,00 (un marco alemão) porlíiiJo; 
s) despesas gerais: DM500.000,00 (quinhen!os 

mil marcos alemães); 

t) imposiDs e taxas: todos os impostos e taxas 
incidentes sobre a operação correrão por conta do 
emissor; 

u) condições de pagamento: 
do principal: em uma única parcela, ao final de 

5 (cinco) anos contados da data do ingresso das di
visas (Bullet Payment) 

dos juros: a serem pagos anuálmente; 
das comissões: 
de colocação: simultaneamente ao ingresso 

das divisas; de estruturação: sii'TlUtaneamente ao in
gresso das áiVisas; undetWriting: simultaneamente 
ao ingresso das divisas; admissão à Bolsa de Frank
furt: simultaneamente ao ingresso das divisas; 

do principal agente pagador: simultaneamente 
ao ingresso das divisas; 

fiduciária: a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Registro e as demais anualmente; 

do agente pagador: 
no que se refere ao coupon, juntamente com o 

pagamen1o dos juros; 
no que se refere ao principal, no resgate de tí

tulos; 
das despesas gerais: após a emissão do Certi

ficado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas inconidas no exte
rior que só possam ser pagas em moeda estrangeira 

li-Voto 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, incisos V a IX, ~da Constituição Federal, combina
do com o art. 393, parágrafo único, alínea a, do Re
gimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto 
de resolução que implique no exercício da C01111&
tência privativa do Senado Federal de dispor sobre 
6mites globais e condições para a realização de ope
rações de créárto interno e externo, incluída a pres
tação de garantia, pela União, EStados, Distrito Fe
deral, Municípios e suas respectivas autarquias. 

Os au1os do presente processo encontram-se 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção n" 96, de 1989, do Senado Federal, que Dispõe 
sobre limites globais para as operações de Clécito 
externo e interno da União, de suas autarquias e de
mais entidades controladas pelo Poder Público Fe
deral e estabelece limites e condições para a con
cessão da garantia da União em operações de crédi-
1o externo e interno e pela Resolução n" 69, de 
1995, do Senado Federal, que Dispõe sobre as ope. 
rações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distri1o Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas ~uias, inclusive concessão de garantias, 
seus hmites e condições de au1orização, e dá outras 
providências. 

O parecer do Banco Central do Brasij esclare
ce, ainda, que a operação de crédito foi credenciada 
pelo Departamento de Capitais Estrangeiros - AR
CE, do Banco Central do Brasil, atendendo, portan
to, às diretrizes da política nacional de captação de 
recursos externos. 

O Parecer PGFN/COFIN"- 1.242/95, de 22 de 
setembro de 1995, da Procuradoria-Geral da Fazenc 
da Nacional, que aprecia os aspectos jurídicos da 
concessão da garantia pela União, e o Parecer 
STN/COREF/DIREF N"- 416, de 13 de novembro de 
1995, da Secretaria do Tesouro Nacional, que exa
mina a mesma concessão em termos do méri1o da 
operação financeira e dos limites de endividamento 
da União, declaram não haver óbice a que a garan
tia seja concedida 

O Parecer DEDIPIGABIN-95/521, de 21 de no
vembro de 1995, do Departamento da Dívida Públi
ca do Banco Central do Brasil atesta que a contraga
rantia oferecida pelo Estado de São Paulo na opera
ção de crédito a ser contratada pela CESP - Com
panhia Energética de São Paulo, enquadra-se nos 
limites previstos pela Resolução n" 11, de 1994, 
do Senado Federal, tendo o Governo daquele Es
tado solicitado que a referida contragarantia não 
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fosse computada para efeitos dos limites da citada 
resolução, ao amparo do seu art 8". De fato, tra
tando-se de recursos para rolagem de dívida. con
figura-se a hipótese prevista no inciso I do art 8'< 
da Resolução n" 11, de 1994, podendo a comraga
rantia pleiteada não ser computada para efeito dos 
limites fixa:fos por aquela resolução. T ai possi>ilidade 
permanece no ãrTtlito da Aesolu;:ão n" 69, de 1995, 
do Sena:lo Federal, que t!lvogou a citada Resoklção 
""11, de 1994. 

A operação pretendida assemelha-se, na for
ma. ao Programa de Emissão e Colocação de Títu
los de Responsabilidade do Tesouro Nacional no 
Exterior, que mereceu aprovação do Senado Fede
ral, nos termos da Resolução n" 57, de 1995. Nestes 
casos, as condições financeiras e as oportunidades 
oferecidas pelos álferentes rnercadÕS podem variar 
até a data da emissão, sendo conveniente, portanto, 
uina autorização genérica de modo a possibirrtar à 
empresa aproveitar aquelas oportunidades, como re
comenda a Secretaria do T esour'õ Nacional, no Pa
recer STN/COREF/DIREF N!! 416, de 13 de novem
bro de 1995, que acompanha a Mensagem nº- 401, 
de 1995, pennitindo, inclusive, a realização de mais 
de uma operação de crédito, para os mesmos fins, 
até o limite acumulado inicialmente estipulado. 

Manifesto-me, assim, favoravelmente a que se 
autorize o Poder Executivo a conceder garantia as 
operações de crédito a serem contratadas pela 
CESP- Companhia Energé!ica de São Paulo, e que 
se autorize o Governo do Estado de São Paulo a 
conceder as correspondentes contragarantias, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!' 7, DE 1996 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia para operaçõ
es de crédito externo a serem contrata
das pela CESP - Companhia Energética 
de sao Paulo, mediante lançamentos de 
titulas no exterior, no valor máximo acumu
lado equivalente a até US$710,000,000.00 
(setecentos e dez milhões de dólares norte
americanos), destinados ao pagamento de 
dividas garantidas pelo Tesouro Nacio
nal, e autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a pres1ar contragarantia à União 
para as mesmas operações de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 g ~ a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, do 

Senado Federal, a conceder garantia para operaçõ
es de crédito externo a serem contratadas pela 
CESP - Companhia Energética de São Paulo, me
diante lançamentos dlllilulos no exterior, no valor máxi
mo 3CUTIUiado equivalente a até US$71 0,000,000.00 
(setecenos e dez nilhões de oolares norte-americano). 

Parágrafo único. Os recursos objeto das opera
ções de crédito exclusivamente destinam-se ao pa
gamentJ de dívidas garantidas pelo Teso...a Nacional. 

Art 2" _É; o Governo do Estado de São PaUlo 
autorizado, nos termos da Resolução 'nº- 69, de 
1995, do Senado Federal, a conceder contragãrantia 
ao Tesouro Nacional para as operações de crédito 
de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo único. A contragarantia de que trata 
este artigo não serâ computada para efeito dos imi
tes das operações de crédito, de conformidade com 
o art 8º da Resolução n" 69, de 1995, do Senado 
Federal. 

Art 32 As operações de crédito a que se refere 
o art. 1" têm as seguintes caracteristicas: 

a) montante da emissão e colocação dos b1u
los: até US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos) ou seu equiva
lente em outras moedas, colocados de uma só vez 
ou, parceladarnente, em tranches diversas; 

b) modalidade dos tffz.ios: os títulos serão emi
tidos na forma nominativa e/ou ao portador, podendo 
ou não ser listados em bolsas de valores, conforme 
seja conveniente para sua comercialização; 

c) forma de cofocaçãc: mediante oferta interna
cional, liderada por agente a ser contratado pela 
CESP - Companhia Energética dé São Paulo, po
dendo os titulas ser colocados ao par, com ãgio ou 

deságio, conforme as condições do mercado no 
momento da colocação; 

d} prazo: a ser definido por ocasião das nego
ciações a se realizarem com o agente líder da ope
ração; 

e) juros: a serem definidos, tanto em termos de 
taxas corno em termos de periodiCidade de paga- . 
men!o, por ocasião das negociações a se realizarem 
com o agente líder da operação, observado o dis
pos!o na alínea f, abaixo; 

f) destinação dos recursos: pagamento de divi
das garantidas pelo T escuro Nacional; 

Art $ A execução das operações de crédito 
mediante colocação de bõnus terá inicio no prazo 
máximo de 540 (quinhen!Ds e quarenta) dias conta
dos da data da publicação desta Resolução. 

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 31 de janeiro de 1996, -
Gilberto Miranda, Presidente - Pedro Piva, 

Relator- Carlos Bezerra (Vencido) - Beni Veras
Eduardo Suplicy - Ney Suassuna -João França 
-João Rocha -Onofre Quinan - Elcio Alvares -
Lauro Campos (Vencido) - Jonas Pinheiro -'·Frei
tas Neto- Carlos Patrocfnio - Valmir Campelo -
Vilson Kleinübing - Geraldo Melo - Espericliao 
Amin - Júnia Marise - Jeeerson Peres - Bello 
Parga (Vencido) - Leomar Quinlanilha - Mauro 
Miranda - Ramez Tebet - Romeu Tuma (Sem 
voto). 

VOTO EM SEPARADO VENCIDO 

Do Senador Carlos Bezerra, na Co
missao de Assuntos EconOmicos, sobre 
o Parecer do Relator. ~ 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem n2. 401, de 1995, 
(Mensagem n"- 1.375, de 8 de dezembro de 1995, na 
origem), o Presidente da República solicita autoriza
ção para preslar ·garantia em operação de crédito 
exlemo a ser contralada pela CESP - Companhia 
Energética de São Paulo com o Commeabank Ak
tiengeseHschaft, mediante o lançamento de títulos 
no exterior, no valor rnâximo equivalente a até US$ 
710,000,000.00 (setecentos e dez milhões de dóla
res norte-americanos) de principal, correspondentes 
a DM 1.000.000.000,00 (um bilhão de marcos ale
mães), destinand<H;e os recursos ao pagamento de 
dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional. 

O Parecer do Relator, Senador Pedro Piva, foi 
colocado em discuss:lo nesta Comissao de Assun
tos Econõmicos, na sessao de 24 de janeiro de 

1996, ocasiao em que solicitei pedido de vista dos 
autos. o que me foi concedido. 

li-Voto 

Apresento este voto em separado por discordar 
do Parecer do Relator, tanto em tennos do mérito da 
operação de créõrto, quanto do atendimento, pelo 
Projeto de Resolução integrante daquele Parecer, 
de normas que regulam a matéria 

Relativamente a este último quesito, o Proje
to de Resolução não atende ao exigido nos incisos 
1 e III do art. 14 da Resolução n"- 96, de 1989, do 
Senado Federal, que Dispõe sobre limites globais 
para as operações de crédito externo e interno da 
União, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo poder público federal e estabele-

ce limites e condições para a concessão da garan
tia da Uniao em operações de crédito externo e in
terno, assim como nos incisos I e III do art. 18 da 
Resolução n2 69;> de 1995, do Senado Federal, 
que Dispõe sobre as operações de crédito interno 
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas resPectivas autarquias, inclu
sive concessao de garantias, seus limites e condi
ções de autorização, e dã outras providências, 
tendo em visla que: 

1. nao especifica a moeda em que se realiza
rã a operação de crédito, referindCH>e exclusiva
mente ao limite mãximo de emissao dos títulos, no 
montante de US$71 0,000,000.00 (setecentos e 
dez milhões de dólares norte-americanos) ou seu 
equivalente em outras moedas, em que o dólar 
norte-americano é utilizado apenas corno moeda 
de referência; 

2. não informa as condições financeiras bási
cas da operação, como se pode inferir das seguintes 
observações: 

a) a alínea d do art. 32 restringe-se a declarar 
que o prazo da operação serã ... definido por ocasião 
das negociações a se realizarem com o agente líder 
da operaçã.o;, entidade esta cuja denominação, por 
sua vez, também não consta do texto do Projeto de 
Resolução; 

b) a alínea e do mesmo art. 32 declara que os 
juros serã.o • .:.definidos, tanJo em termos de 1axas 
como em termos de periodicidade de pagamento, 
por ocasiao das negociações a se realizarem com o 
àgente líder da operação ... ; · 

c) nao constam do art. 32 informações referen
tes ao agente de emissao e lançamento, ao preço 
de emissão, às comissões, às despesas gerais e às 
condições de pagamento, descritas no Parecer DE
DIP/GABIN-95/521, de 21 de novembro de 1995, do 
Departamento da Dívida Pública do Banco Central 
do Brasil. 

Justificando a omissao das informações supra 
mencionadas o Parecer do Relator alega que A ope
ração pretendida assemelha-se, na forma, ao Pro
grama de Emissao e Colocação de Títulos de ReS
ponsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, que 
mereceu aprovação do Senado Federal, nos termos 
da Resolução n"- 57, de 1995. Nestes casos, as con
dições financeiras e as oportunidades oferecidas pe
los diferentes mercados podem variar até a data da 
emissão, sendo conveniente, portanto, uma autori
zação genérica de modo a possibilitar à empresa 
aproveitar aquelas oportunidades, como recomen-
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da a Secretaria do Tesouro Nacional, no Parecer • 
STN/COREFIOIREF n'l 416, de 13 de novembro 
de 1995, que acompanha a Mensagem n'l401, de 
1995, permitindo, inclusive, a realização de mais de 
uma operação de crédito, para os mesmos fins, até 
o limite de valor acurrlJiado inicialmente estipulãdo. 

Cumpre reconhecer que a Resolução ri' ~57, de 
1995, a que se refere o ~arecer do Relalor, simples
mente ignorou algumas das exigências do art 14 da 
Resolução ri' 96, de 1989. Embasaclo naquela Re
solução, o Parecer do Relalor pretende passar ao 
largo tanto do disposto no arl 14 da Resolução rf' 
96, de 1999, relacionado com a concessão da ga
rantia pela União, quando do que dispõe o art 18 da 
Resolução ri' 69, de 1995, relacionado com a con
cessão da contragarantia do EstaciQ de São Paulo à 
União. 

PareCe-me não ser um bom caminho para 
esta Comissão, nem para o Senado Federal como 
um todo, o descumprimento das normas fixadas 
pelo próprio Senado para o exercício de sua com
petência privativa fixada no arl 52 da Constituição 
Federal. 

No que se refere ao mérito da questão, de ou
tra parte, entendo que, do ponto de vista da conces
são de facilidades ao endividamento estadual, o Po
der Executivo Federal vem priveligiando o Estado de 
São Paulo em detrimento dos demais Estados da 
Federação. 

Durante o último trimestre do ano recém findo 
éStive envolvido com a questão do endividamento 
dos Estados e da insuficiência de s~ receitas or
çamenlârias para fazer face às despesas, em espe
cial aquelas referentes ao pagamento de pessoaL 

Após longas e difíceis negociações com rep
resentantes do Executivo Federal, das quais parti
ciparam Secretários de Fazenda dos Estados e 
até mesmo alguns Governadores, conseguiu-se 
chegar a um Programa de Ajuste, que estabeleceu 
linhas de crédito emergencial para o socorro finan
ceiro dos Estados, num valor global máximo de 
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), poden
do tal valor ser ampliado por intermêdio da transfor
mação das operações de Antecipação de Receita 
Orçamentária - ARO em divida fundada, mas não 
há, quanto a este último caso, garantia de que os 
bancos privados credores concordem em efetuar a 
conversão. 

Surpreendo-me, agora, com a disposição do 
Executivo Federal em conceder garantia no mon-

tante de até US$71 O,OOO,OC!l.OO (setecentos e dez 
milhões de dólares norte-americanos) apenas para 
uma das empresas públicas do Estado de São 
Paulo. • 

Já são conhecidas de todos, por outro lado, as 
linhas gerais do acordo entre o Executivo Federal e 
o Estado de São Paulo, tendente a regularizar a si
tuação do Banespa- Banco do Estado de São Pau
lo, em que o Tesouro Nacional concede ao Estado 
de São Paulo, entre outros favores, empréstimo de 
R$7 200.000.000,00 (sete bilhões e duzentos rru1hõ
es de reais) em títulos. 

Lamento que o Executivo Federal se sirva de 
critérios tão desiguais no atendimento às necessida
des financeiras das unidades federadas. Na qualida
de de membro do Senado Federal, a quem cabe, 
por disposição constitucional, exercer controle sobre 
o endividamento da União e dos Estados, manifesto 
o meu repúdio a que tal diferença de tratamento 
ocorra, e conclamo meus pares desta Comissão a, 
nesta oportunidade, manifestarem, também, sua in
satisfação com este estado de coisas, negando au
torização para que a União conceda garantia à ope
ração de crédito prelenãrda pela Companhia Ener
gética de São Paulo. 

Com base no exposto manifesto-me contrário a 
que se autorize a União .e o Estado de São Paulo a 
concederem, respectivamente, garantia e contraga
rantia na operação de crédito em exame. 

Caso nãó seja este. porém, o posicionamento 
desta Comissão, entendo que, pelo menos, se de
vam sanar os deslizes de ordem legal contidos no 
Projeto de Resolução integrante do Parecer do Rela
tor, aos quais me referi anteriormente, na forma do 
seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº- 7, DE 1996 

O Senado Federal resolve: 

Art 1~ Autorizar a União, nos termos da Reso
lução rf' 96, de 1989, do Senado Federal, a prestar 
garantia na operação de crédito externo a ser con
tratada pela CESP - Companhia Energética de São 
Paulo com o Commerzbank Aktiengesellschaft, me
diante o lançamento de títulos no exterior no valor 
máximo equivalente a até US$71 0.000,000.00 (sete
centos e dez milhões de dólares norte-americanos) de 
principal, correspondentes a DM 1.000.000.000,00 (um 
bilhão de marcos alemães). destinando-se os reiCursos 
ao pagamento de dívidas garantidas pelo T escuro Na
cional. 
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Art 2º- Autorizar o Estado de São Paulo. rios · 
termos da Resolução nQ. 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a prestar contragarantia à União na o~ 
de crédito de que traia o artigo anterior. ~ . 

Parágrafo único. A contragarantia de que tra
Ia este artigo não será computada para efeito da 
apuração dos limites de endividamento do Estado 
de São Paulo, em conformidede com o disposto no 
art 8!?. da Resolução n" 69, de 1995, do Senado 
Federal. 

Art 8!?. A operação de crédito externo a que se 
retere o art 1 e tem as seguintes características: 

a} emissor: CESP - Companhia Energética de 
São Paulo; 

b} agente de emissão e l<wçamento: Com
merzbank Aktiengesellschaft (Frankfurt am Main); 

c} garantidor: República Federativa do Brasil, 
mediante contragarantia do Estado de São Paulo; 

d} natureza juríãJCa da operação: empréstimo 
externo sob lançamento de titulas; 

e} modalidade: FIXed Rate Notes; 

f} objetivo: alongar o perfil do endividamento 
da CESP mediante o refinanciamento de sua dívi
da a curto prazo, visando solucionar pendências 
do setor elétrico junto ao Tesouro Nacional e Ele
trobras; 

g} valor da emissão: no máximo até o equiva
lente a US$71 o,ooo,ooo.oo (setecen!Ds e dez milhõ
es de dólares norte-americanos) de principal, corres
pondentes a DM1.00o.ooo.ooo,oo (um bilhão de 
marcos alemães); ' 

h} moeda: marco alemão (deu1sche mark); 

i) prazo total: 5 (cinco) anos, com 5 {cinco) 
anos de carência; 

J) coupon: 10,0% (dez por cento) ano, com pa
gamento anual; 

I} preço da emissão: 1 01 ,3% (cento e um intei
ros e três décimos por cento) do valor de face das 
notas; 

m} taxa de retomo do investidor (até o venci
mento): 10,053% (dez inteiros e cinqüen!a e três mi
lésimos por cento) ao ano; 

n) taxa de retomo equivalente na moeda norte
americana: swap (ali in) na data de 5 de julho de 
1995, correspondente a 9,91% (nove inteiros e no
ven!a e um centésimos por cento) US Treasury, 
acrescido de 3,95 (três inteiros e noven!a e cinco 
centésimos) pontos; 

o) ta:xa de retonio da opeiãção: 9,66% (nove 
inteiros e sessen!a e seis centésimos por cento) ao 
ano; 

p} forma de Colocação: oferta públ.ica riSiada na 
Bolsa de Frankfurt; 

q} irrposto de renda: se houver, es!ará a cargo 
daCESP; 

r) comissões: 
de colocação: 1 ,25% (um inteiro e vinte e cinco 

centésimos por cento) flat; 
de estrutulaçào: 0,375% (trezeniDS e seten!a e 

cinco milésimos por cento) flat; 
underwriting: 0,375% (trezentos e setenta e 

cinco milésimos por cento) flat; 
admissão à Bolsa de Frankfurt 0,5% (cinco dé

cimos por ceniD) flat; 
do principal agente pagador: DM20.000,00 

(vinte mil marcos alemães) flat; 
fiduciária: DM1 o.ooo,oo (dez mil marcos ale

mães) ao ano, r.mitada ao máximo de DMSO.OOO,OO 
( cinqüen!a mil marcos al~mães) para o valor total da 
operação; 

do agente pagador: 
por coupon DM0,25 (vinte e cinco centésimos 

de marco alemão); 
no resgate: DM1,00 (um marco alemão) por ti

tulo; 
s) despesas gerais: DM500.000,00 (quinhentos 

mil marcos alemães); 

t) impostos e taxas: todos os impostos e taxaS 
incidentes sobre a operação correrão por con!a do 
em isso i'; 

u) condições de pagamento: 
do principal: em uma única parcela, ao final de 

5 (cinco) anos contados da data do ingresso das di
visas (Bullet Payment); 

dos juros: a serem pagos anualmente; 

das comissões: 
de colocação: simultaneamente ao ingresso 

das divisas; 
de estruturação: simultaneamente ao ingresso 

das divisas; 

underwriting: simultaneamente ao ingresso das 
divisas; 

admissão a Bolsa de Frankfurt: simultanea
mente ao ingresso das divisas; 

do principal agente pagador: simultaneamente 
ao ingresso das divisas; 
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fiduciária: a primeira parcela após a emissão 
do Certificado de Registro e as demais anual
mente; 

do agente pagador: 
no que se refere ao coupon, juntamente com o 

pagamento dos juros; · 

no que se refere ao principal, no resgate de tf. 
tulos; .. 

das despesas gerais: após a emissão do Certf. 
ficado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto C!quelas incorridas no ex
terior que só possam ser pagas em moeda estran
geira 

ArL 4!' A prestação da garantia pela União e da 
contragarantia pelo Estado de São Paulo deverão 
efetivar-se no prazo máximo de 540 {quinhentos e 

· quarenta) dias contados da data da publicação desta 
Resolução. 

Art ~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 31 de janeiro de 1996.
Senador cartos Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio o!! 283/96, encaminhando dados referentes às dí
vidas dos governos estaduais, municipais e do Dis
trito Federal, disponíveis naquele órgão, tendo por 
base o mês de dezembro de Úl95. (Diversos n!! 1 O, 
de 1996). 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Fo
ram encaminhados à pl.blicação pareceres da Co
missão de Assuntos Econômicos, que concluem 
pela apresentação dos seguintes Projetes de Reso
lução: 

N2 4, de 1996, que autoriza o Estado- do To
cantins a prestar .garantia no valor de trinta e qua
tro milhões de reais, acrescida dos respectivos en
cargos financeiros (acessórios), junto ao Banco do 
Brasil S/A, destinada a financiar a execução do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para De
senvolvimento dos Cerrados - PROCEDER III -
Piloto, a ser implantado no Município de Pedro 
Afonso. TO; 

Nº- 5, de 1996, que concede autorização para 
elevação temporária de limite de compromelimento 
e para contratação de operação de crédito externo 
entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo FI
nanceiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, no valor de até vinte mfthões de dólares 
norte-americanos, cujos recursoS serão destinados a 
financiar, parcialmente, o Projeto de Pavimentação 
Asfáltica da Rodovia M$-141, trecho lvinhema-Navi
raí;e 

NQ 6 de 1996, que autoriza a contratação de 
operação de crédito externo, no valor de sessenta e 
oito milhões, setecentos e noventa mil, cento e 
trinta e seis francos franceses e noventa e três 
centavos, entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Paribas, destinada ao financiamento inte
gral do custo da importação de equipamentos, e 
se:viços a serem fornecidos pela empresa france
sa Aérospatiale; 

Nº- 7, de 1996, que autoriza a república Federa
tiva do Brasil a conceder garantia para operações de 
crédito externo a serem contratadas pela CESP -
Companhia Energética de São Patio, mediante lan
çamentos de titulas no exterior, no valor máximo 
acumulado equivalente a até setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos destiOados ao 
pagamento de dividas garantidas pelo T escuro Na
cional. e autoriza o Govémo do Estado de São Pau
lo, a prestar contragarantia à União para as mesmas 
operações de crédito; 

As proposições ficarão sobre a Mesa, durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos ter
mos do art 235, 11, f, do Regimento lntenno, combi
nado com o art 4P-da Resolução rf'. 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Hã 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, 
como Uder. por 5 minutos, para comunicação urgen
te de interosse partidãrio, nos tennos do art 14, Inci
so 11, a, do Regimento Interno. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, temos aqui, retteradas vezes, soli
citado do Governo e do Presidente da República o 
cumprimento da Lei n" 7 .706, assinada pelo então 
Presidente José Samey, que determina o mês de 

- janeiro como data base para o reajuste dos ven
cimentos dos salários dos servidores civis e mili
tares. 
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Sr. Presidente, estamos também assistindo ao 
Governo e ao próprio Ministério da Administração 
anunciarem a proposta de reforma administrativa O 
Senado Federal precisa ter informações precisas em 
relação à proposta do Governo, para que efetiva
mente possamos cfiSCutir, com a transparência que. 
entendemos ser a mais adequada, a referida pro-
posta de reforma administratiy.a. " 

Portanto, estamos encaminhando requerjmenlo 
em que convocamos, com base no art 50, caput, da 
Constituição Federal, corrtinado com o art 397, irl
ciso I, do Regimenlo Interno, o Ministro da Aclrrúnis
tração Federal, I.Jiz Carlos Bresser Pereira, para 
prestar esclarecimentos sobre a política de reajus
te salarial dos servidores públicos civis e militares 
e também sobre a proposta de reforma administra
tiva 

Desejo ainda, Sr. Presidente, mais uma vez, 
enfocar uma questão que se encontra no âmago dos 
debates do nosso País. Temos hoje um quadro de 
desetlllrego que certarnente eslá criando perplexi
dade, indignação e revolta na classe trabalhadora 
De acordo com o Deparlamenlo lntersinãiCal de Es
ta1íslica e Estudos SociOeconômicos - DIEESE -, o 
Plano Real imprirriu uma estabilidade econômica, 
mas, sem dúvida alguma, custou o desemprego de 
1.086.000 trabalhadores da região metropolitana de 
Belo Horizonte, ou seja, 13,3% da população econo
micamente ativa da região. 

Os jornais do meu Estado, Minas Gerais, estão 
noticiando que o desemprego atinge 8,1% na região 
metropolitana de Belo Horizonte. O índice significa 
que 181 mil pessoas estão sem inserção regular no 
mercado da grande Belo Horizonte. 

Consta também dos mesmos artigos o tema 
das eleições. Os jornais Hoje em Dia, Estado de 
Minas e Diário do Comércio anunciam que a gran
de Belo Horizonte tem 181 mil desempregados, ou 

seja, 11,01% da população economicamente ativa 
estão fora do mercado. • A região melropolitana de 
Belo Horizonte tem hoje 181 mil desempregados", 
conforme revelou o primeiro boletim-pesqúsa de em
prego e desefTl:>rego da região metroporrtana, reariZa
do pela Fundação João Pinheiro, lançado ontem pelo 
Governador do Estado e pelo Ministro do Trabalho. 

Outro dado demonstrado pela pesquisa foi que 
o desemprego atingiu mais as mulheres do que os 
homens. Segundo a PED, a taxa atingiu 12% da 
PEA feminina, ou seja, 85 mil mulheres estão hoje 
fora do mercado de trabalho na grande Belo Hori-

zonte. Essa é uma situação com a qual o Governo e 
o País não podem conviver. 

Outro dia, o Presidenle da Repúbfica disse que 
não hã desempre!;jo no País, que os trabalhadores 
que saem, por exemplo, das indústrias e das fábri
cas da Autolatina são automaticamente remaneja
dos para outras atividades do mercado de trabalho. 
Isso não é verdade. Certamente as informações que 
chegam ao Presidente da República não são as que 
retratam a dramática realidade do nosso País em re
lação ao desemprego. 

Segundo dados oficiais - não se trata de esta
tísticas que são anunciadas sem qualquer consistên
cia -, colhidos mediante o resultado de pesquisas 
realizadas por órgãos como a Fundação João Pi
nheiro, de Minas Gerais, o desemprego con1ínua Na 
presença do próprio Ministro do Trabalho, esses es
tudes foram anunciados à opinião plillica do nosso 
Estado e do País, e demonstram claramente o qua
dro de dificuldades por que passa Minas Gerais, so
bretudo a região melropolitana de Belo Horizonte: 
cerca de 181 mil trabalhadores que perderam o em
prego em 1995 e ainda estão fora do mercado de 
trabalho. 

Sr. Presidente, Senador Jefferson Peres, a res
ponsabilidade do Presidente da República não tem 
lim~es em relação a essa questão, mas é preciso 
qué o Governo passe das palavras à ação, à prática, 
a fim de conter essa situação que se agrava a cada 
dia e se transforma em um grande problema social 
para o nosso País. 

A estabifidade econômica e a queda da infla
ção são fatores essenciais para a vida do nosso 
País, mas certamente estão corroendo o setor pro
dutivo do Brasil e colocando trabalhadores no olho 
da rua. Não se pode governar o Pais com dois pe
sos e duas medidas. 

Os dados demonstram que a estabilidade da 
moeda e o programa econômico têm sido muito 
mais úteis e mais benéficos aos ricos do País que 
aos pobres. Esses são dados já divulgados por vá
rios setores envolvidos na análise das questões 
sociais do BrasiL Por essa razão alertamos para 
a importância de o Governo Federal criar os me
canismos de ação que possam conter o desem
prego. 

Encaminho à Mesa, às mãos de V. Exª, Sena
dor Jefferson Péres, requerimento para que seja 
convocado o Ministro da Administração Federal, LuiZ 
Carias Bresser Pereira S. E~ deve vir ao plenário ~ 
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do Senado para explicar a política de reajuste sala
rial do servidores públicos civis e militares e também 
a proposta da refonna administrativa do Governo. 
Não podemos ficar calaclos diante dessa situação in
sustentável. O Governo diz: "Não tenho data base; 
não sei quando vou promover aumenlo, nem sequer 
sei se no dia 1" de maio vou reajustar o salário míni
mo, porque não vou g~vemar com datas, não vou 
governar com tempo". 

Ora, Sr. Presidente, existem leis neste País, 
leis que têm que ser cumpridas. Evidentemênte o 
Governo não pode fechar os olhos a essa: reali-
dade. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffersqn Peres) - O re
querimento de V. Exª seguirá os trâmites lega:is. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá (Pausa) 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca:bral 
para uma comunicação inadiável. S. Exª disporá de 
cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para 
·uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr»s e Srs. Senadores, pa
rece-me que devo dar ciência- aos demais Senado
res de que hoje pela manhã reuniu-se, numa espé
cie de repetição do que tinha sido feito na Assem
bléia Nacional Constituinte, um grupo de Parla
mentares do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com 
a finalidade, mais do que plausível, mais do que 
elogiãvel, de por um freio à maneira pela qual o 
Governo Federal vem tentando fazer na sua refor
ma tributária contra os Estados que compõem 
aquelas regiões. · 

Fui uma espécie de convidado especial, por
que na Assembléia Nacional Constituinte, quando 
dela fui Relator-Geral, houve a composição desse 
grupo. Com essa medida, essas três regiões - Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste - impediram o avanço 
que se tentava fazer contra elas. Primeiro, constata
ram os representantes dessas regiões que ·se lhes 
pretendiam extinguir os benefícios concedidos. Em 
segundo lugar, tentaram esvaziar e, até certo pon-

to. acabar com a Zona Franca de Manaus. E. em 
terceiro. já no ângulo do Nordeste, tentaram sacri
ficar. cada vez mais. o povo nordestino. Lembro
me de que, com ooPresidente Ulysses Guimarães, o 
Deputado Albérico Cordeiro, da 4ª Secretaria, e 
eu. como Relalor, criamos esse grupo. A partir 
daí, foi possível tolher, impedir e- eu diria mesmo 
- não compactuar com as mazelas que se preten
diam em relação às regiões do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

Hoje, no café da manhã, houve a primeira reu
nião. Tenho a certeza de que as próximas contarão 
com a presença de todos os Senadores do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Como V. Exª não Pôde es
tar presente e credenciou-me para tanlo, fiz questão 
de registrar que eu ali também estava em nome do 
meu companheiro Jefferson Péres e que ambos éra
mos entraves a quaisquer dificuldades que se opuSes
sem à Zona Franca de Manaus. Presente o Senador 
Roberto Freire, que fez urna profissão de fé em nosso 
lavor. não obstante não ser S. Exª daquela área. 

E, a partir de hoje, com essa comunicação que 
laço aos eminentes Senadores, espero que esSe 
grupo composlo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, possa dizer ao Governo Federal que 
aquelas três Regiões não são apêndices do Sul do 
País para que se tente fazer contra elas toda e qual
quer tentativa de destruição. 

Pedi, pois, a palavra para lazer esta comuni
cação, porque ainda outro dia ouvi as preocupaçõ
es do Senador Ney Suassuna e, em particular a 
mim ditas, as do Senador Hugo Napoleão- S. Exª 
vai inclusive abordar da tribuna o problema do de
semprego. Faço essa comunica:ção - repito, Sr. 
Presidente - para que possamos, unidos. dar a 
resposta que demos na Assembléia Nacional 
Constituinte. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar: 
unidos, somos maioria no Senado e na Câmara, 
como fomos na Assembléia Nacional Constituinte. 

Era o registro que eu queria lazer, Sr. Presi
dente, para conhecimento dos demais compa
nheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) 
Obrigado pela comunicação, Senador Bernardo 
Cabral. 

·"'Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
SuâSSuna, em permuta com o Senador Epitacio Ca
feteira, por 20 minulos. 
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O SR. NEY SUASSUNA - (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, na semana 
passada assomei à tribuna desta Casa para recla
mar do tratamento desigual que a República Fede
rativa do Brasil dá as suas várias Regiões. Na 
oportunidade dizia que nada tinha contra São Pau
lo, muito menos contra o Riç..de Janeiro, mas que 
era dolorosa a constatação de que para um banco 
e empresas mal geridas possa a República deslo
car R$15 bilhões, como é o caso do Banespa, em 
São Paulo, e no Rio de Janeiro deveremos atingir 
a cifra dos R$6 bilhões, sem contar os bancos pri
vados que foram salvos ou que estão sendo sal
vos, quando no Nordeste temos tantas, difiéulda
des, assim como também as têm os EstadOs do 
Norte e do Centro-Oeste. , ~ , 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, fui ao 
Nordeste no final desta semana Fui ao meu Estado, 
a Paraíba, e lá percorri dez cidades. Sr% e Srs. Par
lamentares, horas há em que dá vergonha ser brasi
leiro; horas há em que nós, Pariarnentares, temos 
até vontade de largar o mandato diante da miséria, 
da impotência, da inclemência, enfim, ê duro ver o 
quadro que vou tentar reproduzir. 

Fti a Soledade e a Nova Palmeira e pude 
conatatar que estas duas cidades eatão transportan
do água para beber de urna distância de mais de 
40km. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores fui a Bo
queirão e a Cabaceiras. Boqueirão 'é o rmdor reser
vatório de água que temos na Paraíba; e é ele quem 
abastece a cidade de Campina Grande e todas as 
cidades circunvizinhas. Sr. Presidente, a 1 km de dis
tância do reser-:atério já não temos água Ou seja, a 
1 km a seca é •nclemente e faltam recursos para a 
regularização tanto do fluxo do rio, que abastece Bo
queirão, onde a cada hora retira-se mais água para 
as cidades que estão em crescimento, quarito para 
que as cidades próximas, que têm que manter o 
abastecimenkl regular de água. Essé abastecimen
to, nobres Senadores, está sendo feito através de 
carro-pipa 

Sr. Presidente, nesse momento não estamos 
preocupados apenas com o caso da Paraíba ou com 

a irrigação para agricultura de um modo geral. esta
mos sim preocupados com o abastecimento de água 
para o consumo humano e animal. E vejam V. Ex% 
que a seca ainda nem começou! 

Não esklu aqui como os antigos Parlamentares 
que gritavam pela "indústria da seca". Pelo contrário. 
Mas não posso, de maneira nenhuma, ver recursos 
maciços e grandiesos serem injetados para saivar 
bancos. enquanto minguados milhões seriam a re
denção daquela região. , 

A transposição das águas do São Francisco, 
necessária para boa parte de Pernambuco, incrivel
mente necessária à Paraíba, seja para a agricultura 
para o consumo humano e o animal, e para uma boa 
parte do Rio Grande do Norte e do Ceará, consumi
ria - divergem aí os executivos: segundo Aluísio Al
ves, 600 milhões; segundo o aluai Ministro dos Re
cursos Hídricos, 900 milhões - menos de um bilhão, 
contra 15 bilhões que estão sendo dados a um só 
banco. Alí, além de resolvermos o problema de qua
tro Estados, traria também emprego, fartura e água 
para beber. Vi aquele quadro no interior da Paraíba 
e voltei condoído. VoRei, como disse, com vergonha, 
porque horas há em que temos vergonha de ser bra
sileims. E isso em um País que ainda é um paraíso 
se comparado com o mundo. Estamos falando de ci
fras insignificantes. 

Ouvi, lá em Soledade, um cidadão dizer que o 
poço foi feito, mas não existem os R$500 para fazer 
a inatalação da bomba e por isso não tem como utili
zá-lo. Estamos falando de R$500, quando a cifra uti
lizada para o sul, principalmente na área económica, 
, é de bilhão; R$5 bilhões para um banco, R$15 para 
outro, sendo que estamos falando de R$500 para 
um poço que vai minorar a sede tanto do ser huma
no quankl a do animal. 

Visitei aquelas regiões e discuti com o pes
soal que planta sisai e algodão e iiquei pasmo, Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores. O Presidente 
da República foi ao Nordeste, ficou sensibilizado 
com a situação do algodão paraibano, que respon
dia por 50% de toda a riqueza do Estado. Veio a 
praga do bicudo, e isso foi reduzido a 5%. Hoje to
dos os recursos da Paraíba oriundos do algodão 
caíram de 50% para 5%. O Presidente foi, e ficou 
condoído. Fez um acordo com o Eatado e conse
guimos sensibilizá-lo. Plantamos, expandimos o al
godão, correndo riscéis com o plantio de sementes 
fora de prazo para que o bicudo não atacasse o al
godão; com isso aumentamos para 65% a área plan
tada. 
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O que aconteceu, Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores? A Ministra da Indústria. do Comércio 
e do Turismo permitiu a importação subsidiada do 
algodão. Lã, os empréstimos foram de 6% ao ano. 
aqui o subsídio é de SOA> ao mês. O preço do algo
dão importado fez cair de 60 centavos, que era o 
preço nacional, para 30, e quem plantou estã pa
gando juros de 6% ao_mês, contra quem impor
tou que está pagando 6% ao ano, e quebrou toda 
a safra. 

Mas o pior não é a quebra da safra e sim a 
quebra da confiança. O agricultor não tem mais 
confiança no Governo. E, novamente, não só te
mos o problema do algodão, mas também o da fal
ta de confiança e o do desemprego. Esse o quadro 
que pude observar com relação ~o algodão: a ~o
sensibilidade de um Governo central, que perm1te 
a importação em detrimento ·aa única cultura que 
temos no Nordeste. Tenho certeza de que no Es
tado do Senador Hugo Napoleão deve ter aconte

. cido o mesmo. Quem plantou algodão este ano 'ar
raso~"-

No que diz respeito ao sisai, o quadro não é di
ferente. O sisai cobra do homem nordestino um pre
ço altissimo. Enquanto ele consegue crescer no· cli
ma inóspito da nossa Região, o seu destibramento 
exige a ublização de máquinas rudimentares que, a 
cada hora e a cada instante, faz, até pela inibição 
motora do cidadão cansado de tanto ácido lãc!ico jo
gado em ciroulação, cem que eles se esqueçam de 
tirar os dedos antes de tirar o pé do pedal, e lá ficam 
seus dedos. Temos, na região do Cariri, centenas, 
milhares de homens mutilados-pelo cultivo do sisai. 
Esta fibra também estâ em franca decadência 
Não sei que solução poderíamos dar para o Nor
deste senão a da transposição das águas, senão a 
possibilidade de se ter pequenas lavouras irriga
das. Existe lá dois reservatórios grandes de água: 
Coremas e Mãe D'água, que precisam ser ligados 
para poder atingir uma área de 2.500 hectares de 
irrigação. Essa obra custaria U$$36 milhões, mas 
nós não temos esse dinheiro. Hã três anos tenta
mos, junto ao Governo Federal, conseguir essa 
verba, no entanto temos 15 bilhões para um banco 
de São Paulo. 

Tomo a liberdade de contar-lhes urna história 
incrivel: hã pouco tempo um banco pequeno do sul 
do País foi à Caixa Econõmica Federal e lá depo
sitou R$30 milhões. Pegou o CDS oriundo desses 
30 milhões e foi à agência da mesma Caixa Eco
nômica, fez o depósito e retirou R$30 milhões em 
dinheiro. Uma semana depois, esse CDB havia su-

mido da Caixa Econômica, que perdeu essa soma 
Esse fato nem foi noticiado pelos jornais_ Trata-se do 
BancoGMCC. 

No entanto, tlm Estado inteiro clama por 30 
milhões para fazer uma irrigação que vai empre
gar milhares e milhares de pessoas e não conse
gue. É muita desproporção, é muito tratamento 
diferenciado, e ficamos envergonhados da brasi
lidade. de ver que para uns tanto e para outros 
tão pouco. Os pobres nordestinos caririzeiros so
frendo a falta dãgua diária, enquanto outros po
dem usufruir de recursos em um volume incrível 
e até mesmo de se dar ao luxo de mandar para 
as Ilhas Cayman milhões de dólares e continuar 
aqui, flautando por esse Brasil afora, sem que te
nha acontecido nada de sério, porque a nossa le
gislação é muito demorada para tomar qualquer 
providência . .. 

Esse é o assunto que me .traz hoje a esta tri
buna, Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, a tris
teza de ver que em alguns pontos do nosso Pais, 
no Norte, no Nordeste e no Centro Oeste, brasilei
ros, que têm o mesmo direito perante a lei, terem 
tratamentos tão diferenciados. Para uns, choram 
porque reclamam que receberam poucos milhões, 
ou até mesmo poucos bilhões, outros choram por
que não têm a sua ração diária de água para be
ber. Isso é um fato que não deve ser cultivado. 
Essa injustiça tem que ser proclamada- Por isso 
estou inteiramente a favor do que acabou de dizer 
aqui o nobre Senador Bernardo CabraL Os 27 Se
nadores do Nordeste já começaram a sua união. 
Urge que os 27 Senadores do Nordeste se unam 
aos Senadores do Norte e do Centro-Oeste para 
buscarmos não privilégios, mas justiça Feito 
esse movimento de união na Bancada do Sena
do Federal, devemos promovê-lo por igual na 
Câmara dos Deputados, que, unidos, tenho cer
teza, não vamos de maneira alguma atrapalhar 
ou açambarcar direitos do Sul e do Sudeste, 
mas procuraremos evitar que monstruoso cri
me continue se perpetuando. Porque é duro 
vermos um cidadão encarquilhado pelo sol di
zer que não tem água em casa sequer para 
beber. Transponham-se, Srs. Senacjores, para 
a situação de um cidadão como esse que não 
estã ali reclamando da comida, está reclamando 
da falta dágua 

_ Essa injustiça precisa ser corrigida Temos que 
mudar o rumo das coisas e só unidos conseguire
mos inverter essa maré. 

Muito obrigado. 
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra a V. Ex'! por cinco minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Para uma comunicação inaSiável. Sem revisão 
orador.) - Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a 
Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta 
manhã projeto de resolução de autoria do nobre 
Senador João Rocha que autoriza o -Estado do To
cantins a garantir empréstimo nipo-brasileiro de 
apoio ao desenvolvimento do cerrado, denominado 
Prodecer3. 

Este projeto certamente virã a plenário na 
próxima Sf?n1ana e a aspiração do povo e do Go
verno tocantinense é de que os nobres Pares des
ta Casa virão referendar a decisão tomada pela 
Comissão de Assuntos Econômicos, quandO apro
va, quando apóia a decisão do Governo do .Tocan
tins de oferecer garantia a essa operação de-Crédito 
internacional. 

Ora, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. o 
Tocantins é um Estado novo, provinciano, c:Ufa eco
nomia basicamente está centrada no setor primário 
e particularmente na agricultura. É imperioso inves
tirmos urgentemente na organização da nossa eco
nomia, com vistas a permitirmos o estimulo-à produ
ção, a fim de que possamos tirar o Estado da condi
ção de dependência total de fundo de participação. 
A receita básica do Estado do Tocantins, como tam
bém da grande maioria dos seus Municípios - para 
não dizer de todos-. é proveniente do Fundo de Par
ticipação. 

É por essa razão, Sr. Presidente. que investi
mentos dessa natureza. de aparte e de estímulo ao 
selor produtivo, que visam a produzir bens e rique
zas, que visam a dar uma contribuição imensa para 
a redução do quadro nefasto de desemprego exis
tente no Estado e uma contribuição à vitalização dã 
economia do Tocantins e do Brasil, precisam ser 
apoiados por esta Casa. Estou seguro de que no 
momenlo oportuno, quando tal matéria vier à discus
são neste plenário, poderemos contar com a aprova
ção dos nossos pares para que, dessa forma, bus
cando estimular a riqueza e produzir bens, o T ocan
tins estará contribuindo para o fortalecimeirto da 
economia nacional. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. por cessão do Senador !ris Rezende, por vin
te minutos. 

O SR. RAMEZ TE6ET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr: 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em verdade, sigo 
na esteira do contentamento manifestado pelo nobre 
Senador que me antecedeu na tribuna e que repre
senta o Estado de Toc:1núns, o Senador leomar 
Quintanil h a. 

Mato Grosso do Sul também hoje, pela primei
ra vez nesta legislatura, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, logrou aprovação na Comissão de As· 
suntos Econômicos de um pleito que muito vai con
tribuir, depois de aprovado pelo Plenário da Casa. 
para o desenvolvimento daquele Estado. 

Trata-se de uma velha aspiração do povo sul
mato-grossense ter na região da Grande Doura--

-dos, entre os Municípios de Naviraí e Angélica, 
numa extensão de 90 quilômetros, aquela impor
tante via de tráfego pavimentada E a Comissão 
de Assuntos Econômicos, muito sensível, por una
nimidade praticamente, com exceção do voto do 
nobre Senador Lauro _Campos, houve por bem 

- atender a mensagem do Executivo que incorpora- -
va, como ainda incorpora, o justo pleitc do Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

Assim, registro no plenário desta Casa, embora 
o assunto ainda não esteja em votação, a minha ale
gria, o meu contentamento por ter relatado a matéria 
e por ter encontrado, no seio dos meus pares inte
grantes daquela Comissão, o amparo indispensãvel 
para ver e para contribuir para que essa antiga e jus
ta aspiração do povo sul-mato-grossense se concre
tize o mais rapidamente possível. 

Vejo também com alegria o Senado da Repú- . 
blica caminhando em busca de uma solução que 
melhor atenda os interesses da Federação brasilei-

ra. Olga bem Federação brasileira, se me permitem 
a fal:a de modéstia E por quê? Porque lá na Comis-
são vimos hoje que não se pode realmente tratar 
igualmente Estados desiguais. Assim é que vimos 
que Estados pequenos, como os Estados de Mato 
Grosso - cujo Relator na Comissão foi o Senador 
Carlos Bezerra-- e --o de Tocantins, tiveram seus' 
pleitos apoiados justamente e na mesma oportunida
de em que um pleito das Centrais Elétricas do Esta
do-líder, do Estado-locomonva da Federação. ~ 
bém foi aprovado. Assim é que vi lá que o Estado de 
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Ma1o Grosso. por exemplo, conseguiu ter a rolagem 
da sua dívida mobiliária em 1 00%, porque o Senado 
aceitou a argumentação de que na Federação brasi
leira os Estados mais necessitados são realmente os 
Estados do Norte, cb Nordeste e do Centro-Oeste. 

Quero até aproveitar esta oportunidade, pois 
faço o meu pronunciamento olhando para dois líde
res do Centro-Oeste; referi-me ao Senador Carlos 
Bezerra e não posso deixar de me referir a esse ex
traordinário homem público do Estado de GOiás, o 
Senador !ris Rezende, que tan1o tem lutado para 
que o Centro-Oeste alcance, dentro da Federação 
brasileira, o lugar que merece para ajudar no pro
gresso e no desenvolvimento do nosso País. 

Lembro os Constituintes de 1988. Foi preciso 
que se unissem essas três Regiões,. os Estados do 

. Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, para que ob
tivéssemos na Carla Magna de 1988 a criação dos 
Fundos que, apesar dos juros elevadíssimos, mui1o 
têm contribuído para o progresso e o desenvolvi
mento daquelas Regiões e dos seus respectivos Es
tados. 

Portanto, rapidamente, faço esta manifeStação 
de regozijo e de cumprimento ao Senado da Repú
blica, já que uma das missões, senão a principal, 
desta Casa é buscar o equilíbrio da Federação bra
sileira, fazendo com que lodos tenham parcela idên
tica no contexto nacional. Por isso, o Senado da Re
pública, acima de ludo, representa a Federação bra
sHeira. 

Hoje, assisti aos debates na Comissão de As
sun1os Econômicos, onde ouvi pontificar também a 
voz coerente do Senador Vilsón Kleinübing, sem
pre intransigente, porém, ao mesmo tempo, mos
trando compreensão. S. Exi! é intransigente no 
controle da dívida dos Municípios, dos Estados e 
da União, mas também mostrou-se compreensivo 
quando nos referimos aos problemas vividos hoje 
pelos Estados de Ma1o Grosso e Mato Grosso do 
StJ, em difictJdades com a folha de pagamento 
dos servidores públicos, em dificuldades para arre
cadar, porque esses Estados têm a sua economia 
embasada, praticamente, na agricultura e na pe
cuária, e por esse motivo estão sofrendo muito no 
seu processo de arrecadação. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
faço este registro com muita alegria, esperando que 
o Plenário, com toda a certeza, daqui a alguns dias, 
coloque também o seu referendo às deliberações 
que forem tomadas pela Comissão de Assun1os 
Econômicos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet o Sr. JeffetSOn Péres, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, .Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Lem
bramos aos Srs. Senadores que estão nos seus ga
binetes que se aproxima a Ordem do Dia e temos 
matérias para votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
ber1o Arruda. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Uma. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotonio 
Vilela Filho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador VHson 
Kleinübing. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduando 
Suplicy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discursá. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, há ãJaS 
passados, teci alguns comentários a ·respeito da ela
boração do Orçamento para 1996 e da inconveniên
cia de seu retardamen1o. 

Hoje, quero assinalar uma outra particularida
de, que confinna o erro do Congresso em não elabo
raro Orçamen1o no tempo próprio. 

Com data de 18 de janeiro do corrente, o Presi
dente da República baixou Meãlda Provisória aJte.. 
rando a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1996. 

Diz a Medida Provisória: 

"Art 1!1.-o § 42 do art 49 da Lei ri' 9.082, 
de 25 de jtJho de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação:" 

Altera, então, o § 4" do art. 49 para acrescentar 
outras matérias, além das que jâ constavam desse 
parágrafo, como excluídas dos limites do art 49. 

O art 49, no § 4", estabelecia: 

"Não se incluem no limite previs1o no 
caput deste artigo as dotações para atendi
men1o de despesas com pessoal e encargos 
sociais, com o pagamento de benefícios pre
videnciários a cargo do lnstitu1o Nacional da 
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Seguridade Social, com o pagamento do 
serviço da divida e com o pagamento das 
despesas correntes relativas à operacionali
zação do Sistema Único de Saúde." 

Quer dizer, essas matérias se excluíam do ca
put do artigo, que diz: 

"Se o Projeto ~de Lei Orçamentária 
anual não for encamihhado à sanção até 31 
de dezerrobro de 1995, a programação dele 
constante poderá ser executada em cada 
mês, até o fimite de 1112 do to1al de cada 
dotação, na forma da proposta remetida ao 
Congresso Nacional." 

Agora, além do que permite o art. 42, segundo 
a lei que foi votada pelo Congr~. incluem-se 
mais: pagamento das despesas correntes relativas à 
operacionalização do Sistema Único de Saúde - jã 
está; financiamento com recursos próprios e com re
curso de financiamento no âmbito das operações ofi
ciais de crédito; recursos sob supervisão do Ministé
rio da Fazenda; o Sistema NaciOnal da Defesa Civil· 
o Programa de Oislribuição Emergencial de Alimen~ 
tos; os subprojetos e subatividades que estavam em 
execução em 1995, financiados com recursos exter
nos e contrapartida; os subprojetos e subatividades 
financiados com doações; a ativid.:ide e crédito para 
a reforma agrária 

Confesso, Sr. Presidente. que, não obstante a 
invasão do Poder Executivo na alividade legislativa, 
não me sinto com ânimo para condenar. Se o Con
gresso não CUrJlll"e o seu dever, o Presidente da Re
plblica vai buscando, como lhe Parece certo, alcan
çar os seus fins. 

Sirva o fato para mais uma lição ao Congresso, 
por não votar no tempo devido a Lei Orçamentária 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
peço a palavra como Lider: 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem 
V. Ex" a palavra, por cinco minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-OF. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr-s e Srs. Senadores, considero preocupan
tes as declarações do Ministro da Fazenda, Dr. Pe
dro Malan, ao jornal EI Clarin, de Buenos Aires. 

Na sua entrevista ao jornal portenho, o Ministro 
Malan admitiu a existência de pressões dentro e fora 
do Governo com vistas à desvalorização do Real 
frente ao Dólar. 

Sem esconder sua preocupação com a atua
ção dos lobbies pró-desvalorização do Real, S. Ex" 
reconhece que, para algumas pessoas, "a inflação 
não era tão mâ". ~ 

De acordo com as declarações do Ministro, re
produzidas nessa segunda-feira pelos principais jor
nais brasüeiros, alguns setores da nossa sociedade 
não ficaram satisfeitos com as medidas adotadas no 
ano passado para manter o valor da moeda. Para 
esses setores, segundo Pedro Malan, "não havia ne
cessidade de tomar decisões politicas impopulares", 
para que o Plano real obtivesse sucesso. 

Sem citar as origens dessas pressões, tanto 
fora quanto dentro do Governo, Malan admite que a 
"a inflação ainda não está derrotada", alinhando as 
reformas administrativa e previdenciária, além de 
medidas que reduzam o custo da produção, como 
fatores esserciais para se comemorar o fim dos au
mentos sl~C<*sivos de preços. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é real
mente preoeupante que a esta altura do Plano 
Real, quando a inflação clã mostras inequívocas 
de que se encontra sob controle, apareçam os pre
dadores de sempre, os "lobos" da economia que, 
ao longo dos anos, enriqueceram com a especula
ção e com a exploração das camadas menos favoreci
das da JlOI)Uação. 

Não se pode negar que o sucesso do Piano 
Real resultou em melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira, especialmente dos segmentos 
que sempre estiveram à margem do processo de de
senvolvimento. 

As famílias brasileiras, de um modo geral, es
tão tendo mais acesso aos bens de consumo. Em 
muitas regiões, onde predominava a miséria as pes
soas estão conseguindo comprar mais alimento, o 
que não acontecia antes do Plano Real. 

Com a estabilidade da moeda, quem mais se 
beneficiou foi, sem dúvida, o assalariado, cujo salá
rio, ainda que pequeno, teve mantido o seu poder de 
compra 

Portanto, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senado
res. considero impatrióticas as tentativas de deses
tabilização da moeda, patrocinadas pelos lobbies 
denunciados pelo Ministro Pedro Malan. Mais grave 
ainda, porque S. Ex"-afirma que muitas dessas pres
sões partem de setores do próprio Governo. -

Os integrantes do Governo que pressionam 
pela desvalorização do Real precisam ser identifica
dos. Esses corvos, que vivem da miséria e da fome 
do povo brasileiro, não podem permanecer em seus 
cargos. Essa atitude, definitivamente, representa um-
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ato de traição. Com isso. Sr. Presidente, não posso, 
não devo e não vou compactuar. 

Que o Ministro Pedro Malan, que certamente 
contará com o apoio da maioria desta casa. decline 
os nomes desses traidores. O mal precisa ser corta
do pela raiz. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante..o discurso do Sr. Valmir 
Campelo, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Vala
dares, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) -Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senader Lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr .. Presidente, Sr!!s e Srs. Se
nadores, realmente me parece preocupante a des
valorização do Real frente ao Dólar. 

A mim jamais passou pela cabeça que a des
valorização do câmbio. pudesse ser proporcionada 
por corvos e outros agentes aéreos que pretendem 
pousar na vida sorridente do Presidente e de. sua 
equipe. Não me parece também que Sua Excelên
cia, o Presidente da República, esteja preocupado 
com esses fatos cá de baixo. Parece que Sua Exce
lência veio ao Brasil preparar a sua mala para uma 
nova viagem de lua-de-me!. É a lua-de-mel consigo 
mesmo, em que se encontra desde a posse. Agora. 
preparando a mala para outra viagem, Sua Excelên
cia teve essa surpresa. _ 

O Sr. Pedro Malan, já fiá mais tempo, havia 
ãJto nos Estados Unidos que o FMI tinha reafizado 
um plano que estava realmente destruindo e empo
brecendo mais os povos da América Latina E disse 
mais: que esses projetes; que esses planos, que 
esse enxugamento não era aplicado aos Estados 
Unidos e aos países economicamente avançados. 
"Portanto - dizia ele - são dois pesos e duas medi
das". Aqui é a medida dos R$70,00 de salário míni
mo por mês, que perdurou durante muito tempo, e 
que hâ pouco tempo passou para R$1 00,00. En
quanto isso, na França, o salário mínimo é de 
US$1200 e, no Japão, esse salário mínimo já se 
aproxima de US$3.000, sendo que a renda per ca
pita daquele país é de US$33 mil. 

Ao abrirem as portas para as importações, com 
um taxa de câmbio que um dos diretores do Banco 
Central pretendia que fosse de dois dólares por um 
real, ou seja, fixar o dólar a cinqüenta centavos de 
real, privilegiando, obviamente, os importadores de 
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carro, os importadores de artigo de ·luxo, porque os 
artigos importados não entram na cesta de consumo 
dos pobres, o Plano Real, ab initio, constitúu em 
somar às agruras- internas as pressões e os arro
chos internos que pesavam sobre o trabalhador bra
sileiro. O componente perverso externo, permitindo 
que os ricos comprassem perfumes, carros, chocola
tes, artigos de luxo com dólar subsiãiSdo e ainda re
duziu as alíquotas de importação, favorecendo mais 
ainda as camadas privilegiadas do Brasil. 

Pedro Malan diz que foi isso que aconteceu, 
que o Plano vem pedir desculpas por ter. obedecido 
às regras do FMI. Agora, na fndia, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso volta a falar a mesma coi
sa e começa a acusar o FMI pelo desemprego no 
Brasil Corno é que a situação do trabalhador brasi
leiro j:xxle ter melhorado se o desemprego em São 
Paulo atinge a 13,6% da população economicamen
te ativa? Como é que pode ter melhorado a situação 
dos trabalhadores brasileiros se nós oontamos com 
os mesmos 11 milhões de sem-teto e de sem-tena? 
Onde está a melhoria que auferiram os trabalhado
res brasileiros, quando nós vemos a Saúde sucatea- . 
da e a Educação completamente clesa~da? 

O que o Governo resolve fazer? Dividir a crise, 
que é global. Esta. sim, é urna crise globai. Entretan
to, resolve dMdi-la em divetSas crisezinhas; micro
crises vistas pelo inãlvidualisrno mais grosseiro e 
mais arcaico. A crise da Saúde vai ser resolvida 
criando um imposto para a Saúde; a crise da Educa
ção será resolvida criando um novo imposto para a 
Educação; a crise das estradas e das rodovias será 
resolvida privafizanclo-as e criando o pedágio, obvia
mente, uma forma de conseguir recursos para esse 
setor. Para a crise da Previdência Social jâ se fala, 
também, em mais um i~o. 

Finalmente, entre outros mais, o Proer, que é o 
grande fundo com que o Governo brasileiro sustenta 
os banqueiros nacionais, repassando não miseras 
centenas de milhões de reais, mas bilhões e bilhões 
de reais: R$5.6 bilhões para um banco. Quinze bi
lhões de reais é o quanto vai custar sustentar o Ba
nespa O Bane~ também jâ canaliza para si e para o 
grande buraco negro do sistema financeiro nacional 
os recursos escassos deste País. 

Portanto, é de se estranhar que alguém ainda 
acredite que essa economia, que foi entregue às for
ças de mercado possa ser comandada por alguém, 
corvo ou não corvo, do Governo ou da oposição. 

Hâ poucos dias, o Partido Republicano dos Es
tados Unidos ameaçou impor o equilíbrio orçamentá
rio ao Presidente Bill Clinton. A conseqüência dessa 
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ameaça de equilíbrio orçamentário e de limitação da 
divida pública norte-americana em US$ 4,9 trilhões 
foi a paralisação, por vinte e três dias, do aparelho 
de Estado norte-americano, mostrando que o capila
fismo não suporta o equilíbrio orçamentário, mos
trando que a dinâmica capitalista é incoll1Jatível com 
o equilíbrio orçamentário e também com o equilíbrio 
externo que jamais existiU-

Nos íitimos 65 anos o~ovemo dos Eslados 
Unidos apresentou 62 anos de déficit orçamentário. 
E no Brasil, só para exemplificar, os últimos 66 anos 
que antecederam à Proclamação da República fo-. 
ram todos de déficit orçamentário. 

Aqueles que pensam que o capitalismo é uma 
virgem, que o capitalismo é dotado de um ·estado de 
pureza esquecem-se das 346 guerras que foram fei
tas no mundo capitalista depois de 1780, e das 76 
guerras internacionais a que se refere Eiic Hobs
bawn, no seu último livro. 

Portanto, não é de se estranhar que agora, 
querendo voltar ao desenvoMmentismo que;.ele ha
via negado, passa o Presidente Fernando HenriqUe 
Cardoso a ter saudade de Juscelino KWitsC!iék, que 
ele criticou duranle anos e anos. Fernando Henrique 
Cardoso e Faletlo escreveram um livro demolidor, 
crílico, a respeito do chamado desenvolvimento eco
nõmico brasileiro e latino-americano. E agora, em 
uma de suas múltiplas metamorfoses, ele volta a 
apoiar Juscelino Kubitschek, aquele que rompeu 
com o FMI - ao contrário dele, que se subordinou às 
regras do FMI impostas ao Brasil, à Argentina, ao 
México, à Venezuela e a outros países. 

t de se estranhar que presenciemos de novo 
essa mudança C0111Jieta de posição. Se eu fosse 
apoiador do Governo, estaria realmente um tanlo 
perplexo porque não saberia que rumo tomar diante 
de um Governo como este que não mexe à!lenas na 
taxa de câmbio porque é obrigado a fazê-lo. O Dire
tor da Carteira de Càmbio do Banco Central queria 
estabeleoer a taxa de câmbio na base de US$1 ,00 a 
R$0,50. Se tivesse feito isso, já teria se mexido nas 
bandas por quatro ou cinco vezes, porque a taxa de 
câmbio é totalmente artificial. E é uma taxa de câm
bio cuja artificialidade visou importar partes, peças e 
C0111J0nentes, artigos de luxo, favorecendo os con
sumidores ricos e, agora, obrigando a entrar um cré
dito externo que aumenta a dívida pública, um crédi
to externo que cobra apenas 1% daqueles compra
dores de carros à prestação e de objetos de luxo, 
enquanto os pobres brasileiros não podem recorrer 
a esses empréstimos externos e têm que pagar ju
ros de 9% ao mês. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - A Mesa informa ao nobre orador que_ a Hora· 
do Expediente será pmncgada pelo prazo de 1 O rrinu
tos para que V. ~nclua o seu pmmn::iamento. 

O SR. LAURO CAMPOS - Muilo obrigado. 
Como gostaria também de tratar de um outro assun
to, vou dar por encerracki este tema da máxima im
portãncia, que mostra como o Governo já está divklido, 
cada um falando urna lirguagem, cada Mlflistério a:b
tando urna postura e os Ministros brigando entoe sL 

Abordarei, agora, um outro assunto. Durante a 
última campanha eleitoral, ficaram muito claras as 
prioridades do Partido dos Trabalhadores: saúde, 
educação e sagurança. 

Assumi o meu mandato e. levado pelo torveli
nho dos compassos políticos, abri mão de minhas 
prioridades, ou as inverti. Combati, por exemplo, o 
chamado Metrõ de Brasília - que, na realidade, não 
é metrô coisa nenhuma, é um trenzinho de superfí
cie. Comparando os seus 40 km com os 1.350 Km 
de extensão do Metrõ de Londres e com os 70m de 
profundidade da estação de Montrnartre do MetrO de 
Paris, ele é um arremedo de metrô. 

O sistema de rnetrô exige a presença de várias 
linhas que se entrecruzam - linha verde, linha ama
rela, linha vermelha t, portanto, um sistema vertical 

·· e horizontal de transporte. t preciso que o passagei
ro desça em uma estaçao e, através de escadas ro
lantes ou de elevadores, como acontece na Estação 
de Montmartre, suba para outro nível onde passa 
uma outra linha E, assim, através de trocas sucessi
vas, poderá o usuário chegar a 200m ou 300m do lo
cal onde deseja ir. 

Aqui em Brasília, há pontos em que o passa
geiro de Samambaia tem que andar 4km para che
gar à estação do chamado MetrO. Trata-se apenas 
de um abuso do nome, porque não é realmente um 
metrô. 

Eu. que !ti um critico acerbo do metrô, em 
nome da solidariedade, abri mão de tudo para fazer 
uma emenda conjunta que viesse fortalecer as rei
vindicações do Distrito Federal. Em vez de educa
ção, saúde e segurança, assinei, com toda a Banca
da do Distrito Federal, uma emenda, pensando que 
iríamos favorecer à nossa cidade. Passei por cimá 
das minhas convicções e peço perdão, agora, aos 
meus eleitores. 

FIZ muilo mal em acreditar que, assim proce
dendo, estaríamos trabalhando para melhorar as 
condições econômico-financeiras do Distrito Federal. 
Aconteceu que, no final do processo, senti-me la
queado na minha boa-fé. porque o valor obtido para 
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o metrõ foi o m3ior de todos: R$457 milhões e o vii. 
lor obtido, R$20 milhões. Para a Fundação Hospi1a
lar foram solicitados R$263 milhões e obtidos R$30 
mil; o valor solicitado para o saneamen!D básico de 
Samambaia foi de R$1 o milhões e o obtido foram 
R$5 milhões. Vemos que dos R$19.350 milhões soli
citados para a BR-060 apenas R$2 milhões foram 
obtidos. 

Na última rl!Uflião tjue tivemos para tratar deste 
assun!D, diante da decepção que nos foi trazida pela 
atuaÇão do Sub-Rela!Dr, Deputado Pedrinho Abrão, 
recusei-me a assinar urna carta que vinha com as 
assinaturas de todos os representantes do Distrito 
Federal, encaminhada pelo Governador Cristovam 
Buarque. Ao· me defrontar com esses números, nú
meros que haviam transformado a nossa proposta 
de 457 milhões para a Fundação alucacional em 30 
mil apenas, recusei-me a assinar a carta. Eles deixa
ram- eu rião conhecia a expressão-, uma "janela", 
no Orçamento, colocando lã uma coisa qualquer 
para que, depois, enfão, dependendo de boas gra
ças de ãaversos níveis da Administração, pudesse 
haver um pequeno reforço dessa dotação insignifi
cante. Portanto, não assinei - recuso-me a assiná-la 
- porque sou contra a construção do Metrõ de B;así
Da; fui contra esta construção e nas poucas vezes 
que tive oportunidade de coraversar com o Governa
dor Cristovam Buarque, falei com S. Ex!! a respeito 
da abertura de uma sindicância, logo de início, para 
apurar as acusações que pairavam sobre esta obra; 
alertei-o ainda de que não deveríamos conlinuã-la, 
para não misturar o joio com o trigo, a não ser de
pois que tivéssemos cert~. de que nada havia · 
ocorrido no passado e que, portanto, nada seria im
putável ao Governo atual. 

Portanto, quero esclarecer que essa impor!ân
cia atribuída ao metrõ não teve, a não ser, no início, 
o meu apoio, o meu concurso, certo de que estaría
mos contribuindo para a melhoria do todo. Porém, 
percebendo que o nosso desidera!D não seria alcan
çado, retirei o meu nome do apoiamen!D a esse pro
cesso que verifiquei ser um grande equívoco. 

Portanto, no próximo Orçamento não contem 
com a minha boa vontade; não contem com a minha 
assinatura para que um ·maior poder de barganha 
seja atribuído à Bancada dos representantes da Uni
dade da Federação. 

O que estou dizendo, aqui, hoje, o Senador 
Coutinho Jorge jã pôde coloCar na semana passada 
em um discurso no qual S. Ex!! também mOstra a 
sua frustração diante da proposta da reunião da 
emenda conjunta. O seu Estado fez uma carta da 

qual S. E:X~ participou. O Senador trouxe o seu arre-
pendimento ao Plenãrio. _ 

Portanto, nesta sociedade individualista; nesta 
sociedade do eu..- segundo Jeremy Bentham: "o 
meu eu é tudo e diante dele o res!D do mundo não 
vale nada" - Jeremy Bentham, um dos corifeus do in
dividualismo, da concorrência e do mercado - vejo 
que a tentativa de fazermos algo coletivo, deixando 
as propostas e as emendas individuais são, real
mente, frustradas diante do paredão que ainda não 
caiu, diante da armadura que ainda estã presente, 
do egoísmo, do individualismo e dos projetes indivi
duais de vida 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplen
te de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é Ocupada pelo Sr. Renan Ca
lheiros, 2!2 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador Antonio Carlos Valadanes. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO fll'?. 60196 

Brasflia, 29 de janeiro de 1996 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Gerson Peres e Delfim Netto, como titular e 
suplente, respeclivamente, para ·integrarem a Co
missão Mista destinada a examinar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n" 1.287196, de 18 de ja
neiro de 1996, que altera a redação do § 4º- do art. 
49 da Lei n" 9.082, de 25 de julho de 1995, que dis
põe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orça
men1ária de 1996, em sooslituição aos anteriormen
te indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo ·Leão, 
Líder do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Será 
feita a substituição solicitada 

Sobre a mesa, requerimento que será ido pelo 
Sr. 1• Secretãrio em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 38, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos a V. Ex!!, ouvido o Plenãrio, na 

forma regimental, a inserção nos Anais do Senado 
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·do artigo Fechando os ralos do SUS, de autoria do 
Ministro da Saúde (cópia anexa), pu61icado em di- -
versos órgãos de imprensa do País, inclusive A 
União de João Pessoa - Paraíba, edição de 20 de 
janeiro de 1996. · 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. -
Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (fjenan Calheiros) - De 
acordo com o art. 21 O,§ 1~. âo Regimento Interno, o 
requerimento será submetido ao exame da Comis-
são Diretora -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio 
Carias Valadares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 39, I!IE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Resolu
ção n2 4, de 1996, que autoriza o Estado do Tocan
tins a prestar garantia no valor de trinta e q~ mi
lhões de reais, acrescida dos respectivos encargos 
financeiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil 
SJA, destinada a financiar a execução do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimen
to dos Cerrados - PRODECER III - Piloto, a ser im
plantado no Município de Pedro Afonso - TO. (Ofício 
5-7, de 1996). 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. -
·Hugo Napoleão- Carlos Bezerra- AntOnio C. Va
ladares - Júnia Marise - José I!Jnácio Ferreira. 

REQUERIMENTO N" 40, bE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, 

do Regimento Interno, urgência para ·o Projeto de 
Resolução n2 5, de 1996, que concede autorização 
para elevação temporária de limite de comprometi
mento e para contratação de operação de crédito 
externo entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o 
Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia 
do Prata- FONPLATA, no valor de até vinte milhões 
de dólares norte-americanos, cujos recursos serão 
destinados a financiar parcialmente o Projeto de Pa
vimentação Asfáltica da Rodovia M5-141, trecho lvi
nharna-Naviraí. (Ofício S!14, de 1995) 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de _1996. -
Hugo Napoleão- Ney Suassuna- Júnia Marise -
Valmir Campelo- José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 
requerimentos serão votados após a Ordecn do Dia, 

na forma do disposiO no art 340 do RegimeniO lnte!-
no do Seriado Feoerat. - - · 

Sobre a mesa, requerimento que será Hdo pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'> 41, DE 1995 

Solicita seja convocado. o Sr. Minis
tro da Administração Federal e Reforma 
do Estado, Luiz canos Bresser Pereira, 
para comparecer ao plenário do Senado 
Federal e prestar esclarecimentos sobre 
a política de reajuste salarial dos servido
res públicos civis e militares. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art ·50, caput, da Consti

tuição Federal, e no art 397, inciso I, do Regi~~niO 
Interno, solicito a V. Exª seja oonvocado o M1mstro 
da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz 
Carias Bresser Pereira, para prestar esclarecimen
tos sobre a política de reajuste salarial dos seiVido
res públicos civis e militaras. 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. -
Senadora Júnia Marise, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (f!enan Calheiros) -
Esse requerimento será Jlllblicado e incluído oportu
namente em Ordem do Dia, nos termos do art 255. 
11, c, 9, do Regimento Interno do Senado Federal. 

Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Car

.los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 42, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos termos do art 50, § 2"-. da Cons

tituição Federal, e do arL 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Banco 
Central, através do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, as seguintes informações: 

1 . O BMCo do Estado de Rondônia (BERON) é 
uma das instituições financeiras a ser contempladas 
oom recursos do Programa de Reestruturação do 
Sistema Financeiro Nacional- PROER? 

2. Se o Banco for contemplado, qual o volume 
de recursos previstos e quando esses recursos se-
rão aplicados? . 

Justificação 

Devido ao elevado custo de rolagem da dívida, 
os bancos estaduais enfrentam agora problemas de 
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liquidez, ficando ifl1)edidos de aluar de forma mais 
eficaz naquilo que constitui o seu objetivo principal -
fomentar o desenvolvimento estadual. O banco esta
dual é, portanto, um agente importantíssimo na im
plementação de políticas sociais em nível estadual. 
{destaque nosso). 

A afirmação da Associação Brasileira de Ban
cos Estaduais, na ediçã_g de setembro do ano pas
sado de Cadernos Asbace, está mais atualizada que 
nunca 

O Banco do Estado de Rondônia - BERON -. 
que se encontra sob intervenção do Banco Central 
há treze meses, precisa voltar a cumprir seu papel 
de estimulador do desenvolvimento estadual. Para 
isso é imprescindível que haja uma injeção de recur
sos financeiros. 

O PROER - Programa de Reestruturação do 
· Sistema FiQanceiro Nacional - foi criado para revita

lizar o Sistema Financeiro como um-todo. Não há, 
portanto, justificativa para que somente instituições 
particulares recebam o socorro necessário para que 
voHem a aluar no mercado em condições de igual-
dada ~ 

É de se presumir que, depois de mais de um 
ano de controle, o Banco Central já tenha dado ru
mos seguros à direção da única institu'-;:ão financeira 
do povo de Rondônia 

Sala de Sessões, 31 de janeiro de 1996.- Se
nador José Bianco. 

(À mesa para revisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
requerimento lido será despac;l)ado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno do Senado. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1Q 
Secretário em exercido, Senador Antônio Carlos Va
ladares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Jll!! 8, DE 1996 

Dispõe sobre as operações externas 
de natureza financeira de interesse da 
Uniao, dos estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, a que se refere o artigo 
52, inciso v, da Constituição Federal, de 
caráter não-reembolsável. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1" Autorizar, de forma global e nos termos 

da presente Resolução, as operações externas de 
natureza financeira de interesse da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos MunicípioS, a que se 

refere o artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, 
de caráter não-reembolsável, assim caracterizadas 
as doações internacionais e outras da espéde. 

Art 2" A auloJização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida peios contratantes me
diante a apresentação, para registro no Banco Cen
tral do Brasil, dos doCumentos previstos nas alíneas 
b, e, f, h e i do § 32' do art4" da Resolução n" 96, de 
1989, no caso da União, ou dos documentos previs
tos nos incisos I, 11, III, VI e VIl do art. 13, e dos pa
receres previstos no art 15 da Resolução n" 69, de 
1995, ambas do Senado Federal, dispensada a 
apreciação específica do Senado Federal: 

Art 3"- O Banco Central do Brasil informará ao 
Senado Federal, trimestralmente, as operações a 
que se refere o art 1 Q desta Resolução, contratadas 
durante o trimestre imediatamente findo. 

Art 4º- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificaçi'io 

As atribuições consfitucfonais privativas do Se
nado Federal incluem, dentre outras matérias, a 
competência para autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da União, dos Esta
dos, do Distrilo Federal e dos Municípios, consoante o 
disposto no art. 52, inciso V, da Carta Magna 

T ai atribuição, disciplinada pela Resolução n" 
96, de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 
1992, no caso da União, e pela Resolução n" 69, de 
1995, nos demais casos. exige a manifestação do 
Senado Federal, em todos os casos, na forma de re
soluções autorizativas específicas, mesmo nos ca
sos em que tais operações não se constituam em 
compromissos financeiros para os respectivos Te
scuros, como no caso das doações intemadonais, 
em que se poderia presdndir da aprovação específi
ca desta Casa. 

Como exemplo, cabe registrar a apreéiação, 
nesta Casa. da operação de doação, por parte do 
governo do Japão, através do BIRD, destinada à as
sistência técnica no âmbito do projeto de descentra
lização de transporte urbano em ddades de médio 
porie, no valor equivalente a R$1.250.000,00. Caso 
a tramitação da matéria presdndisse de apreciação 
específica. por parte do Senado Federal, evitaria 
que prazos fossem perdidos e benelídos posterga
dos, já que haviam desembolsos previstos para o 
ano de 1995, que não sé concretizaram em virtude 
do retardamento da aprovação da matéria 

T ai providência se reveste da maior oportuni
dade pois a simplificação da tramitação evitará atro
pelos outros, semelhantes, o que tem feito com que 
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o país perca volume expressivo de recursos, sob a 
forma de doações. por nao dispor de mecanismos 
que permitam a intemal!cação dos recursos em tem
po hábil. 

O Projeto ora apresentado disciplina, portanto. 
em caráter geral, a aprovação para as operações da 
citada espécie, resguardando, outrossim, o perfeito 
e total conhecimento das mesmas pelas autoridades 
brasileiras, pela manutenção"'das demais obrigações 
de trâmite, relativas a todas as operações externas 
de natureza financeira. 

Objetiva. pois, sem ç:erda da autoridade consti
tucional, simç:lificar e desburocratizar a atuação do 
Senado Federal, em ralação ao tema. 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. -
Senador Waldeck Omelas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

coNsTtnilçÃo DAAt=Pm:JucA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃOIV 
Do Senado Fé~""Jeial 

Art 52, Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Vice
Presidente da República nos c:imes de responsabili
dade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles; 

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e 
o Advogado-Geral da União nos c'rimes de respon
sabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após argüição pública, de: 

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 
d) presidente e diretores do Banco Central; 
e) Procurador-Ger.al da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto .. 

após argüição em sessão secreta, a escolha dos che
fes de missão diplomática de caráter permanente; 

V - autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI -fixar, por proposta do Presidente da Repú
blica, limites globais para o montante da dívida con-

solidada da União, dos Estados. do Distrito Federal 
e dos Municípios; ·· 

VIl - dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da 
União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, de suas autarquias e demais entidades con
troladas pelo Poder Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a 
concessao de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e conáções 
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 

X - suspender a execução, no todo ou em par
te, de lei declarada inconstitucional por decisão defi.. 
nitiva do SUPremo Tribunal Feder.al; 

X! - aprovar, por maioria absoluta e por voto 
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Ge
ral da Republica antes do término de seu mandato; 

X 11 - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funciona

mamo, polícia criação, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça
mentárias; 

XIV- eleger membros do Conselho da Repú-
blica nos termos do art 89, Vil. - · -

Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci
sos I e 11, funcionará como Presidente o do Supremo 
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que 
somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado Fedéral, a perda do cargo, com inabilitação, 
por oito anos, para o exercício de função pCillica, 
sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 

RESOLUÇÃO Nº-96,DE 1989 

Dispõe sobre limites globais para as 
operações de crédito externo e inlemo da 
Uniao, de suas autarquias e demais enti
dades controladas pelo poder público fe
deral e estabelece limites e condições 
para a concessão da garantia da União 
em operações de crédito externo e inter
no. 

Art 4!! As operações de crédito externo de 
qualquer natureza, da União e de suas autarquias, 
bem como a concessão de garantias pela União de
verão, ainda, obedecer aos seguintes Hmites e cop-

- dições: 
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········§-;:Q;·p;ct;d~-;;·d~·;;;.M-;~o ;;~;;;,-;·;~;;;;.~ 
ção das operações a que se refere este artigo serão 
encaminhados ao Senado Federal instruídos com: 

......... b).~i~~-d-;,-;·;~;--;t;;~~ff~;;;-~~~õ;;;i;;; 
e sociais do projeto a ser financiado pela operação 
de crédito; .. 
········-;j·;j~;··;;~-~~r~i~"d~··;;og~;-~~- do-~;~~~~--~ 
informação sobre se o mesmo está incluído na lei or
çamentária anual; 

f) informações sobre o atendimento do dispost? 
no inciso III do art. 167 da Constituição e dos demais u
mites lixados nesta Resolução, no que couber; 

·········h)-cor;~vaÇã-;;·;;;·-q~~-~-p;;;j;tr;-está i~~j~;;;; 
na lei do plano plurianual e na lei de Diretrizes Or-
çamentáriaS; . 

i) parecer preliminar da Procuradona-Geral da 
Fazenda sobre a minuta do contrato; 

RESOLUÇÃO W. 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operaçoes de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de ga
rantias, seus limites e condições de autori
zação, e dá outras providências. 

CAPÍTUlQIII 
Da Autorização do Senado Federal 

Art 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Mu
nicípios e suas respectivas aularquias encaminharão 
ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central 
do Brasil, os pedidos de autorização para a realiza.. 
ção das operações de créárto de que trata esta Re
solução, instruídos com: 

- pedido do respectivo Chefe do Poder Execu
tivo· 

' 11 - autorização específica do órgão legislativo 
do Es1ado, do Distrito Federal ou do Município, con
fonne o caso, para a realização da operação; 

111 - certidões que comprovem a regularidade 
junto ao Programa de Integração Social/Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor _Público :
PIS/Pasep, ao Fundo de Investimento SoCial,. Contri
buição Social para o Financiamento da Segundade -
Rnsocial!Cofins, ao Instituto Nacional do Seguro So
cial - INSS, ao FGTS, e declaração de adimplêncía 

junto às instituições integrantes do Sistema Finan
ceiro Nacional e aos financiadores externos em ope
rações garantidas pela União, firmada pelo respecti
vo Chefe do Poder .Executivo; 

VI - comprovação de que o projeto está incluí
do nas leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça
mentárias e do Orçamento Anual; 

Vil - comprovação do cumprimento do dispos
to nos art 27, § 2~. art 29, VI e Vil, art 32, §SQ, e 
art 212, da Constituição FederaÇ e na lei Comple
mentar n!! 82, de 27 de março de 1995, assim como· 
do pleno exercício da competência tributária conferi
da pela Constituição Federal; 

Art 15. Os pedidos de autorização de operaçõ
es de crédito interno ou externo que envolvam aval 
ou garantia da União serão encaminhados ao Sena
do Federal por mensagem do Presidente da Repú
blica, acompanhada de exposição de motivos do Mi
nistro da Fazenda, bem como de pareceres da Pro
curadoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secreta
ria do Tesouro Nacional, em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos pela legislação qiJe re
gula a matéria 

(À Comissão de Assuntos Et:Ohõmi
cos) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
projeto lido será publicado e remetido à comissão 
competenlé. 

Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos Va
ladares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO W-17, DE 1996 

Regulamenta os seguros saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q Os seguros saúde regem-se por esta lei, 

pelo Decreto-lei n!! 73, de 21 de novembro de 1966, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros 
Privados, e pela Resolução n!! 11/76, do Conselho 
Nacional de Seguros Privados, de 1 o de agosto de 
1976. 

, Art. 22 Para os efeitos desta lei, adotam-se as 
seguintes definições: 

: I - assistência médica: conjunto de serviços de 
diagnóstico e recuperação da saúde, incluindo as 
aliviâades de diagnóstico, tratamento e reabilitação, 
bem corno as ações similares, realizadas por profis-
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sional, técnico ou outro trabalhador ou ainda equipe 
de saúde, inclusive a assistência farmacêutica e a 
indicação e colocação de órteses e próteses, com
preendendo as ações executadas em regime ambu
latorial, de internação hospitalar, de semi-intemação 
ou a domicilio e as de resgate e transporte de aci
dentados, doentes e inválidos, bem assim cada um· 
desses ser:viços, atos ou atividades, realizados isola
damente ou associados entre gi; 

11 - seguro saúde: modalidade de seguro priva
do segundo a qual, mediante a assinatura de um 
contrato e o pagamento de um prêmio, tem o contra
tante o direito de ter suas despesas com assistêricia· 
médica, bem como as de seus familiares ou depend
entes, pagas, ressarcidas ou reembolsadas pela se
guradora, correspondendo à denominação Seguro 
de Reembolso de Despesas de A~istência Médica 
e/cu Hospitafar;-

111 - Seguradora ou sociedade seguradora: em
presa, cooperativa ou sociedade anônima que opera 
no ramo de seguros privados, regulado pelo Decre
to-Lei rf2. 73, de 21 de novembro de 1966, estipulante 
de seguro saú:ie; _ 

IV - segurado: pessoa que tem o direito de ter 
seus gastos com assistência médica pagos, ressar
cidos ou reembolsados por uma seguradora em de
corrência de emissão de um bilhete ou de uma apóli
ce vãlidos de seguro saúde; 

Art 3" A fM"e escolha do médico e do estabele
cimento de saúde é condição obrigatória nos contra-
tos de seguro saúde. · 

Parágrafo único. As seguradoras que operem -
no ramo de seguro saúde não pocll§lm prestar, ven
der ou intermediar serviços de assistência à saúde. 

Art 4l' Os contratos que regulam as relações 
entre o contratante, o segurado e a seguradora esti
pulante de seguro saúde deverão obedecer às dis
posições do Decreto-Lei rf2. 73, de 21 de novembro 
de 1966, e regerem-se por elas. 

Parágrafo único. O pagamento, ressarcimento 
ou reembolso das despesas de assistência médica e 
odontológica dependerão da apresentação de docu
mentação médico-hospitalar que possibilite a com
provação da prestação do serviço. 

Art 5" No caso de óbito do contratante e de o 
seguro prever a cobertura também de seus familia
res ou dependentes, a seguradora fica obrigada a 
manter, para esses, o seguro contratado pelo perío
do de seis meses, contado a partir da data do óbito 
do contratante, desde que os prêmios tenham sido 
pagos ou as mensalidades ou prestações continuem 
a ser pagas pelos herdeiros ou sucessores do con-

tratente e estes não manifestem formalmente vonta
de de rescisão do contrato junto à seguradora 

Parágrafo único. Na situação previste no caput 
e transcorrido o prazo aí fixado, a seguradora ficá 
obrigada a fazer contratos individuais de mesmo teor 
do anterior, com cada um dos segurados citados no 
caput, a menos que estes se manifestem formal
mente em contrário junto à seguradora 

Art 6º- É vedada a estipulação de carência nos 
seguros saúde. 

Art 7"- É facultada a exigência de realização de 
exame de saúde, prévia à contratação de seguro 
saúde, podendo seu resultado infiuir na aceitação de 
segurado, nos valores das mensalidades, prestaçõ
es, taxas e prêmios e na responsabilidade assumi
da, ressalvado o disposto no art 12. 

§ 1"- O exame referido no caput será realizado 
em serviço de iivre escolha ôo posiuianie ao seguro, 
co~ndo o õnus para a seguradora 

§ 2"- Esta exigência não é cabida no caso de 
contratação de seguro coletivo por parte de empre
sas, organizações e associações em benefício de· 
seus funcionários, associados e dependentes. 

Art 8" O reajuste das prestações ou mensali
dades e dos prêmios de seguros saúde s6 poderá 
ocorrer após um ano de vigência dos respectivos 
contratos ou de anterior reajuste, e será feito pelos 
índices de reajuste salarial, ressalvado o disposto no 
art 14 do Decreto-Lei n"- 73, de 21 de novembro de 
1966. 

Parágrafo único. No caso de o contratante ser 
um trabalhador autônomo, o reajuste será feito por 
índice definido em regulamento. 

Art 9"- Não poderá haver acréscimo no valor 
das prestações, mensalidades ou prêmios em razão 
de idade do contratante ou segurado apõs cinco 
anos de contrato. 

Art 1 o. A renovação anual de contratos é auto
mática, a menos que o Contratante manifeste formal
mente seu desejo de rescisão, junto à seguradora, 
com a antecedência definida em contrato. 

Art 11. Os contratos e apólices não poderão 
conter cláusula que permita rescisão unilateral ou 
que, por qualquer modo, subtraia sua eficácia e vali
dade, além das situações previstas em lei. 

Art 14. As seguradoras. estão obrigadas a ga
rantir, até o limite do capital segurado, no âmbito dos 
seguros de saúde que gerenciem, o pagamento, 
reembolso ou ressarcimento dos gastos com a as
sistência a todas as doenças, afecções, condições, 
estados, sinais, sintomas, lesões, traumatismos, 
transtornos, complicações, seqüelas e necessidades 
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de assistência relacionados na 1 O" Revisão da Clas
sificação Estatística Internacional de Doenças e Pro
blemas · Relacionados à Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde (CI0-1 O), não podendo impor res
trições de qualquer natureza 

§ 1 >< As seguradoras não podem, igualmente, 
eslabelecer restrição qualitativa ou quantitativa a 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos indicados 
pelo médico assistente í!iu ao pagamento, reembolso 
ou ressarcimento desses. 

§ 2" A obrigação de que trata este artigo não 
se aplica aos casos de: 

I - tratamentos experimentais; 
11 - tratamentos de rejuvenescimenlo; 
III - cirurgias plásticas não-restauradoras de 

função e tratamentos de emagrecimento cuja indica
ção seja puramente estética e cura realização rião 
seja essencial para o restabelecimento da saúde fí
sica e mental da pessoa. seguido parecer de dois 
médicos. 

§ 45!. No caso em que a gestante ou parturiente 
· é segUrada, o fero e o reCém-naScido estão igual

mente segurados nos mesmos termos do contraio 
que segura a mãe. ~ 

Art. 13. É vedada à seguradora estabelecer 
qualquer exigência que implique a revelação de 
diagnósticos e fatos de que o médico ou demais tra
balhadores da equipe de saúde assistente tenham 
conhecimento devido ao exercício profissional. 

Art. 14. As seguradoras que operem no ramo 
de seguro saúde terão, obrigaloriamente, de segurar 
ou ressegurar seus segurados contra: 

I - a inadimplência do ~uário desempregado, 
durante seis meses; 

11 - a internação prolongada~ no caso de con
tratante trabalhador autônomo; 

III - a preservação dos direitos do contratante 
numa nova empresa, em caso de falência ou extin
ção da empresa contratante original. 

Art. 15. Compete à Superintendência de Seguros 
Priva:los, no ãmbi1o de suas alribuições legais e regi
mentais, .. exen:er a iiscalizaçã> da aplicação desta lei. 

Art. 16. A publicidade de seguros saúde reger
se-ã pelo disposto nos arts. 36 a 38 da Lei n!< 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor. · 

Art. 17. As seguradoras operando no~ de 
seguro saúde ficam obrigadas a ressarcir o Sistema 
Único de Saúde dos custos decorrentes do atendi
mento de seus segurados, realizado em serviços 
próprios, contratados ou conveniados do Sistema 
Único de Saúde. 

Art. 18. As infrações a esta lei estarão sujeitas, 
no que couber, às sanções administrativaS, com 
base nos arts. 108, 109, 111, 113, 115 e 119 a 121 
do Decreto-Lei o!< i3, de 21 de novembro de 1966. 

Art. 19. É crime: -
I - fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir 

informação relevante sobre natureza, característi
cas, condições, qualidade, quantidades e custo do 
seguro saúde contratado: 

Pena- detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e multa; · 

11 ·- causar, por gestão ruinosa ou por meios 
fraudulenlos, a insuficiência de reservas e de sua 
cobertura, vinculadas a garantia das obrigações da 
sociedade seguradora; 

Pena- detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa. 

§ 1Q No caso do inciso I, incorrerá na mesma 
pena quem patrocinar a oferta. 

§ 2" No caso de gestão ruinosa se o crime for 
culposo: 

Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

§ 31' Responderão pelo crime, na medida de 
sua culpabilidade, os direlores, administradores, ge
rentes e fiscais da seguradora. 

Arl 20. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, a contar da data de 
sua publicação. . 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justifi<:açao 
Não existem estatísticas oficiais sobre o núme

ro de brasa1eiros que são segurados de um seguro 
saúde nem do valor representado por esse mercado. 

Instituído legalmente no País em 1966 pelos 
arts. 129 a 134 do DecreiO-Lei Jl!l. 73, de 21 de no
vembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacio
nal de Seguros Privados, ·regula as operações de 
seguros e resseguros e dã outras providências, mas 
somente implantado ém 1977, quando a modalidade 
foi normalizada através da Resolução nl! 11-76, do 
Conselho Nacional de Seguros Privados, o seguro 
saúde é a modalidade de seguro que mais cresce no 
selor. ' I 

Desde sua imPlantação, o seguro saúde vem 
apresentando crescimenlo positivo, com incremenlo 
real do volume de prêmios arrecadados, mesmo du
rante períodos de recessão. Ainda assim, até recen· 
temente atraia relativamente poucos segurados. 

A grande explosão do selor aconteCeu em 
1994, ano em que todo o mercado segurador brasi-
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· leiro cresceu 64%, crescimento este no qual o segu
ro saúde teve um peso muito importante. 

Para o ano de 1995, os analistas do setor pre
vêem um crescimento da ordem de 25% do volume 
de prêmios arrecadados só com segl.U'o saúde, em 
relação a 1994. 

· Estima-se que pelo ·menos 1 O milhões de brasi-
lei ros possuem hoje um seguro saúde. 

O número crescente ~ segl.U'ados - da mes
ma forma que o de beneficiários de planos de saúde 
- reflete a busca, pelos trabalhadores e pelas clas
ses médias, de solução para S!*J problema de assis
tência médica, frente ao abandono do Estado de seu 
papel collSiitucional de provedor universal desses 
serviços. 

Esta solução, no entanto, vem se mostrando 
nem sempre satisfatória, uma v!ll!: que vem cre
scendo o número de queixas e processos movidos, 
junto aos orgãos de defesa do consumidor, contra 
as seguradoras pelos seus clientes, que se sentem 
fraudados, enganados ou desatendidos.· 

As principais queslões levadas a público e a 
juízo dizem respeito às coberturas restritas (que com 
freqüência excluíam, por exemplo, a assistêri:ia a 
doenças infecciosas e graves, os procedimentos de 
maior complexidade tecnológica, a assistência odon
tológica e a assistência farmacêutica), ·aos longos 
prazos de carência, ao rompimento unilateral de 
contratos e aos reajustes abusivas das prestações e 
prêmios. 

O mercado de serviços privados de saúde tem 
características especiais, se comparado com os 
mercados de serviços de outraS naturezas: o consu
midor não é soberano nem auliinomo em decidir se 
e quando consumir serviços de saúde - como pro
põe o paradigma clássico-. mas tem de consumi
los quando precisa e, com muita freqüência, sem 
muitas alternativas quanto à escolha do fomecedor e 
o tipo e a natureza do serviço necessário - que, na 
maior parte das vezes, desconhece. Isto coloca o 
consumidor de serviços de saúde em uma relação 
de dependência com o prestador. 

Essa pecuiaridade toma necessária a inter
venção do Estado na regulação desse mercado. A 
regulação das condições institucionais e técnicas 
e dos preços com que os serviços são oferecidos 
e prestados no mercado de serviços privados de 
saúde é uma das formas de atuação do Estado, 
necessárias para garantir que o atendimento da 
demanda se faça sem grandes distorções, em re
lação ao seu perfil epidemiológico e econômico
social. 

A legislação que regulamenta essa importante 
modalidade de seguro mostra-se insuficiente, ~.ma 
vez a aborda apenas desde o ponto de vista das 
operações de segp-o. Ora, como vimos, na modali
dade de seguro saúde, as coisas, as pessoas, os 

· · · bens, as responsabilidades, as obrigações. os direi
tos e as garantias seguradas devem ser vistas tam
bém dentro dessa outra ótica a que nos referíamos e 
que decorre das peculiaridades taJm da ooisa segu
rada corno da natureza dos riscos cobertos. 

Em 1987, o Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro procurou, através de sua 
Resolução Crernerj n2 19/87, obrigar as fliT1Jfe5a5 
que atuem sob a forma de preslação direta ou inter
mediação de serviços médico-hospitalares - inciLin
do as segl.U'adoras que operam no ramo de seguro 

- · saúde - a garantir o atendimento a todas as enfermi
dades relacionadas no Código Internacional de 
Doenças da Organização Mundial da Saúde, abrindo 
uma grande polêmica nacional sobre o assunto. 

Essa resolução foi seguida de outra, do Conse
lho Federal de MeãiCina, do mesmo teor (Resolução 
CFM n2 1.401, de 11 de novenilro de 1993), cuja 
eficácia encontra-se sub judice, corno resultado de 
recurso impellado pelas ~ segl.U'adoras e 
gerenciadoras de planos. 

O Poder Legislativo Federal também não ficou 
alheio a esse problema ~ várias proposições legisla
tivas foram apresentadas às duas casas do Con
gresso Nacional sobre essa matéria, desde 1991. 

Infelizmente, tratam de apenas alguns aspec
tos do problema, em especial a queslão das cober

. turas, sem dar-lhe uma regulamentação abrangente. 

O Poder Executivo, através do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Justiça. não tem lido a agi
idade ou a possibirldade de propor tal regulamenta
ção, apesar dos esforços que vem despendendo 
nesse sentido. 

Tampouco a Subcomissão Especial para a Re
gulamentação de Planos e Seguros de Saúde, cria
da junto à Comissão de Seguridade Social e Fam1ia 
da Câmara dos Deputados em maio deste ano, tem 
avançado significativamente no equacionamento do 
problema 

A proposição legislativa que ora apresento à 
consideração dos Senhores Senadores busca sanar 
essa falha em nossa legislação através de 1.1'11 proje
to de lei abrangente, tratando das coberturas que os 
seguros saúde devem prover, das apólices e contra
tos - sua natureza, carências, critérios de reajuSte 
de mensalidades e prêmios e critérios para rescisão 
-, das atribuições para sua regulamentação e fiscali-
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zação, do resseguro, e do ressarcimento do Sistema 
Único de Saúde pelo atendimento prestado a seus 
segurados nos serviços próprios. contratados ou 
conveniados do SUS. 

Julgo, assim, oportuna a apreciação dessas 
normas para as quais peço a devida atenção dos 
nobres colegas do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 1996. -
Senador Lúcio Alc:antarã. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N!! 73, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 · 

Disp6e sobre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações 
de seguros e resseguros e dti outras pro-
vidências. ~ 

Art 1 08. As inflações aos diSPositivos deste 
Decre1D-Lei sujeitam as Sociedades Seguradoras. 
seus diretores, administradores, gerentes e fiscais 
às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras 
estabelecidas na legislação vigente: 

I - Advertência; 
11 - multa pecuniária; 
III- suspensão do exercício do cargo; 
IV - inabilitação temporária ou permanente 

para ó exercício de cargo de direção, nas Socieda
des Seguradoras ou no IRB; 

V - suspensão da autoriz;;lção em cada ramo 
isolado; 

VI - perda parcial ou total da recuperação de 
ressegi.ro; -

VIl - suspensão de cobertura automática; 
VIU - suspensão de retrocessão; 
J)(- cassação de carta-patente. 
Art 1 09. Os diretores, administradores, geren

tes e fiscaiS das Sociedades Seguradoras responde
r.}o solidariamente com a mesma pelos prejuízos 
causados a terceiros, inclusive aos seus acionistas, 
em conseqilência do descump.rirnento de leis, nor
mas e instruções referentes às operações de seguro, 
cosseguro, resseguro ou retrocessão, e em especial, 
pela falta de constilúção das reservas obrigatórias. 

Art 111. Serão aplicadas multas de até 
Cr$50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) às 
Sociedades Seguradoras que: 

Art 113. As pessoas físicas ou jurídicas que 
realizarem operações de seguro, cosseguro oures
seguro sem a devida autorização, no País ou no ex-

terior, ficam sujeitas à pena de multa igual ao valor 
da importância segurada ou ressegurada 
ooooooouoooooo•••••-•••••-•••-•••-•-•••-••..-.•-••-•------

Art 115. A suspensão de autorização para 
operar em detenninado ramo de seguro será aplica
da quando verificada mã condução técnica ou finan
ceira dos respectivos negócios. 

... ············-···-····----... ··········-.. ···-·······-···-········· ... ·-.. -· 
Art. 119. As multas aplicadas de conformidade 

com o disposto neste capítulo e seguinte serão reco
lhidas aos cofres da SUSEP. 

Art. 120. Os valores monetários das penalida
des prevista nos artigos precedentes ficam sujeitos à 
correção monetária pelo CNSP. 

Art. 121. Provada. qualquer infração penal a 
SUSEP remeterá cópia do processo ao Ministério 
Público para fins de direito. 

CAPíTULO XI 
Disposições Gerais e Transitórias 

SEÇÃOI 
Do Seguro-Saúde 

Art. 129. Fica instituído o Seguro-Saúde para 
dar cobertura aos riscos de assistência médica e 
hOSPitalar. 

Art. 130 .. A garantia" do Seguro-Saúde consisti
rá no pagamento em dinheiro, efetuado pela Socie
dade Seguradora, à pessoa física óu jurídica pres
tante da assistência médico-hospitalar ao segurado. 

§ 1 ~ A cobertura do Seguro-Saúde ficará sujei
ta ao regime de franquia, de acordo com os critérios 
fixados pelo CNSP. 

§ 2g A livre escolha do médico e do hospital é 
condição obrigatória nos contratos référidóS- no-arti
go anterior. 

Art. 131. Para os efeitos do artigo 130 deste 
Decreto-Lei, o CNSP estabelecerá tabelas de hono
rários médico-hoSPitalares e fixará percentuais de 
participação obriga!ória dos segurados nos sinistros. 

§ 1• Na elaboração das tabelas, o CNSP ob
servará a média regional dos honorários e a renda mé
dia dos pacientes, incluindo a possibifldade da ampfia
ção voluntária da cobertura pelo acréscimo do prêmio. 

§ 2• Na fixação das percentagens de participa
ção, o CNSP levará em conta os índices salariais 
dos segurados e seus encargos familiares. 

Art. 132. O pagamento das despesas cobertas 
pelo Seguro-Saúde dependerá de apresentação da 
documentação médico e hospitalar que possibilite a 
identificação do sinistro. 
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Arl 133. É vedado às Sociedades Seguradoras 
acumular assistência financeira com assistência mé
dico-hospitalar. 

Arl 134. As sociedades civis ou comerciais 
que, na data deste Decre10-Lei, tenham vendido títu
los, contra1Ds, garantias de saúde, segurança de 
saúde, benefícios de saúde, títulos de saúde ou se- · 
guros sob qualquer outra dengminaçãQ, para atendi
men1D médico, fannacêutico e hospitalar, integral ou 
parcial, ficam proibidas de efetuar novas transações 
do mesmo gênero, ressalvado o disposto no artigo 
144, parágrafo 1"-. 

§ 1" As sciedades civis e comerciais que se en
quadrem no dispos1D neste artigo poderão continuar 
prestando os serviços neles referidos exclusivamen
te às pessoas físicas ou juriãrcas ,çom as quais os 
tenham ajustado antes da promulgação deste De
creto-Lei, facultada opção bilateral pelo regime do 
Seguro-Saúde. 

§ 2"- No caso da opção prevista no parágrafo 
anterior, as pessoas jurídicas prestantes da assis
tência médica, farmacêutica e hospitalar, ora re
gulada, ficarão responsáveis pela contribuição 
do Seguro-Saúde devida pelas pessoas físicas 
optantes. · 

§ 3"- FICaiTl excluídas das obrigações previstas 
neste artigo as Sociedades Beneficentes que estive
rem em funcionamento na data da promulgação des
se Decreto-Lei, as quais poderão preferir o regime 
do Seguro-Saúde a qualquer tempo. · 

LEI N"- 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção de consu
midor e dá outras providências. 

SEÇÃOIII 
Da Publicidade 

Arl 36. A pubficidade deve ser veiculada de tal 
forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 
identifique como tal. 

Parágtafo único. O fornecedor, na publicidade 
de seus produtos ou serviços, manterá, em seu po
der, para informação dos legítimos .. teressados, os 
dados fálicos, técnicos e científicos que dão susten
tação à mensagem. 

Arl 37. É proibida toda publicidade enganosa 
ou abusiva 

§ 1"- É enganosa qualquer modalidade de infor
mação ou comunicação de caráter pl.blicitário, intei
ra ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito da natureza, caracte
rísticas, qualidade, quantidade, propriedades, ori
gem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos 
e serviços. 

§ 2"-~ abusiva, dentre outras, a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que incide 
à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiên
cia da criança, desrespeita vatores ambientais, ou 
que seja capaz de induzir o consLnlidor a se COJ11Xlr
tar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou se
gurança. 

§ 3" Para os efeitos deste· Código, a publici
dade é enganosa por omissão quando deixar de 
informar sobre dado essencial do produto ou ser
viço. 

§ 42 (Vetado.) 

Arl 38. O ônus da prova da veracidade e cor
ração da informação ou comunicação publicitária 
cabe a quem as patrocina 

(As Comissões de Constituição. Justi
ça e Cidadania, de Assuntos Sociais e de 
Assuntas Económicos, cabendo, portanto. a 
decisão terminaliva à Litima comissão distri
buída. nos termos do art. 49. alínea a. do 
Regimento lntemo.) · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n"- 304196, de 30 do corrente, em aditarnenlo 
ao Ofício n"- Sf75, de 1995 (n"- 3.478195, na origem), 
encaminhando, nos termos da Resolução n"- 69, de 
1995, do Senado Federal. manifestação daquele ór
gão sobre solicitação do Governo do Estado dó 
Ma1D Grosso visando à elevação temporária dos fi
mites estabelecidos no arl 4"- da referida Resolução. 

O expediente vai à Comissão de Assun1Ds 
Econômicos para ser anexado ao processado di!.-
-matéria em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Presidência recebeu, do Ministro das Comunicaçõ~ 
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es. o Aviso n<t 27/96. de 19 do corrente. encami
nhando, em cumprimento ao disposto no§ 2", do art. 
4" da Lei n<t 8.977, de 6 de janeiro de 1995, a pro
posta de Norma Complementar do Serviço de TV a 
Cabo, vislo que deve ser owido o Conselho de Co
municação Social. 

O expediente, anexado ao processado do Di
versos~ 65, de 199S...vai à Comissão de Educa
ção, considerando as atriblições a ela deferidas 
pelo Regimento Interno, uma vez que o ·Conselho 
de Comunicação Social, embora criado, ainda não 
foi instalado. 

Tendo em vista o estabelecido no § 2" do art. 
4" da Lei n2 8.977, de 6 de janeiro de 1995, fica abe
to o prazo de vinte dias, contado a partir desta data. 
para que a referida Comissão se .,ronunie sobre a 
matéria, aplicando-se à sua tramitação, se for o 

. caso. o processo estabelecido no art. 172 do Regi
mento Interno. 

A Presidência irá, ainda, encaminhar cópia do 
expediente à Câmara dos Deputados, informando de 
sua tramitação na Casà -

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 7 4 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

OFICIO NS!S/75, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art 172, 11, d, do Regimento Interno) 

Ofício ~ S/75, de 1995 (n" 3.478195, 
na origem), através do qual o Presidente do 
Banco Central encaminha solicitação do Go
verno do Estado do Mato Grosso, para que 
possa emitir letras Financeiras do Tesouro 
do Estadó-do Mato Grosso - LFTEIMT, cUjos 
recurso$ serão destinados ao giro da dívida 
mobirlária do Estado, vencível . no primeiro 
semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de As
suntos Económicos que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Antonio Carlos V a
ladares. 

t: lido o seguinte: 

PARECER No 17, DE 1996 

I. Relatório 

I Ja < "< JMIS.\~i< J I Jl-: ASSl !NTOS IX'ONÔM!COS 
sohre o (~{ÍWJ_ S n'' -5. de I'J95 /Oficio I'RES!
'J5 3.J 78. de 15.1::. 95. na origem!. do Sr. Presidellle 
do Banco < 'emral do 13rawl. .:ll(:ammhando 
solicita~·ão do ( im·erno do 1·~,·/lldo do Afato < irosso 
para emt."mo de !.eiras Financetra~ do Tesouro do 
l0;tado do A·fallJ ( ;ro."~" - !.l·TF. MI: ,_.UJOS recltrsos 
serão deslinados ao giro da /)h·ida ,'t,fohiliária do 
F.stado. •·encire/ no l"seme.wre de 1996. 

Relator: Senador Carlos Bezerra 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN 
encaminhou a esta Casa. mediante a correspondência cm epígrafe, pedido do 
Governo do Estado do Mato Grosso para que o Senado Federal autorize a_ 
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emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTE!MT, cujos recursos servirão ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento 110 I o semestre de 1996. 

Tal pedido traz. em apenso.. solicitação de elevação, temporária 
e em caráter cx5epcional. dos limites para a realização lie-operações de 
credito. de que trata o art. .:!''da Resolução n'' 69. de I 995. 

O pleito cncontra-se adequadameme mstruido quanto à 
documentação encaminhada ao Senado FederaL nos t>!rmos dos arts. 13 e 16 
da Resolução n° 69, de 1995. que dispõe sobre limites globais e condições 
para as operações d!; crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e suas autarquiz.s. nos quais se inclui o ·Jançamento 
de títulos da dívida mobiliária pública. 

Ressalte-se. porém. que a Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal, o 
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS e a Certidão Negativa de 
Débitos do INSS estão com suas datas de validade expiradas, sendo 
necessário sua substituição antes da efetiva emissão das LFTElMT. 

É o relatório. 

2. Análise do Mérito 

O BACEN emitiu o Parecer DEDIPiDIARE-95/1249 que 
informa estar o pedido de autorização enquadrado no limite ::::rabelecido no 
inciso I do art. 4° da Resoluçao 11° 69, de 1995. Já o limite fixado no inciso 
II do mesmo art. 4° encontra-se extrapolado para os exercícios de I 995 a 
1003, em ti.mçào de operações anteriormente contratadas. podendo o mesmo 
ser elevado. temporariamente e em carátcr excepcionaL nos termos do an. 
!O da supracitada Resolução. 

Pelos dados apresentados. e tendo por base o disposto no art. 
27 da Resolução no 69. de !995. o Estado i1ão possui margem de resgate. 
sendo. portanto. indicado o percentual de 100% para a rolagem -de sua 
divida mobiliária vencível no I o semestre de !996. 
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Deste modo; a emissão de LFTE/MT, ora sob análise, 
apresentaria as se!,.•tiintescaracterísticas: • 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem 
substituídos, atualizados nos tennos do § 7° do art. I 6 da 

~~ Resolução 11° 69, de I 995: 

h) modulidadc:: nominativa-transteríveL 

~..·1 rc:ndunc:mos: •guai ao das Letras Financeiras do ·T ..:souro ~ LFT. criadas 
pelo Dccrcto-L..:i n" 2.376. de 25.1 I .87: 

~ 

--

d)' pra=o: de ate 5 anos: 

e} valor nommal: R$ 1,00: 

./) caracterísucas dos I ítulos a serem suhsllluídos: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
640365 01.02.96 I 35.-590 
640457 01.02.96 198.92-* 
640549 01.02.96 251.238 
640640 01.02.96 266.153.751 
640730 . -· 01.02.96 87.394.1-*9 

640365 15.02.96 1.949.171 
640456 I 5.02.96 !.997.8-*8 
640549 I 5.02.96 1.576.772 
640640 15.02.96 I .917.098.095 
640719 I 5.02.96 561.075.444 
640366 o 1.03.96 1.376.578 
640456 01.03.96 1.338.446 
640547 o 1.03.96 189.040 
640639 o 1.03.96 2.237 .l 02.80 I 
640365 o 1.05.96 216.937 
640455 01.05.96 135.590 
640547 01.05.96 198.924 
640639 o 1.05.96 251.238 
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640730 0!.05.96 266.153.753 
640366. 15.05.96 2.363.705 
640455 I5.05.96 - !.949.171 
640546 I 5.05.96 1.997.848 
640639 15.05.96 I .576.772 
64073Q 15.05.96 1.917.098.097 

. 

640366 01.06.96 I .814.958 
640458 01.06.96 1.376.578 
640548 01.06.96 I .338.446 
640639 01.06.96 189.040 
640731 01.06.96 7.237.102.804 

4 9.511.601.708 

gj prew.w]o de coloca~lio c rencrmenw dos tiw!os a serem c:mmdos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

01.02.96 01.02.97 640366 01.02.96 
01.02.96 01.05.97 640455 01.02.96 
01.02.96 01.08.97 640547 01.02.96 
01.02.96 o 1.1 1.97 640639 . 01.02.96 
01.02.96 01.02.98 640731 01.02.96 

I 5.02.96 15.02.97 640366 I5.v2.96 
I 5.02.96 15_05.97 640455 15.02.96 
I5.02.96 15.08.97 640547 I5.02.96 

I 5.02.96 15.11.97 640639. I5.02.96 
I5.02.96 15.02.98 640731 I 5.02.96 

01.03.96 01.03.97 640365 -01.03.96 
01.03.96 01.06.97 640457 01.03.96 --

•.. 

01.03.96 01.09.97 640549 01.03.96 
.. 

01.03.96 01.12.97 640640 01.03.96 
01.03.96 . .. 01.03.98 640730 01.03.96 

02.05.96 o 1.05.97 640364 02.05.96 
02.05.96 01.08.97 640456 02.05.96 
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02.05.96 01.1 1.97 640548 02.05.96 
02.05.96 o 1.02.97 640640 02.05.96 
02.05.96 o 1.05.98 640729 • 02.05.96 

!5.05.96 15.05.97 640365 15.05.96 
15.05.96.4. 15.08.97 640457 15.05.96 
15.05.96 15.11.97 640549 15.05.96 
15.05.96 15.02.98 640641 15.05.96 
15.05.96 15.05.98 640730 . 15.05.96 

03.06.96 o 1.06.97 640363 . 03.06.96 
03.06.96 Ol.09.97 640455 03.06.96 
03.06.96 01.12.97 640546 03.06.96 

. 03.06.96 01.03.98 640636 03.06.96 
03.06.96 OL06.98 640728 03.06.96 

h) _ji1rma de c:o/ocaçào: mediante ofertas públicas.·nos termos da Resolução 
no 565. úe 20.09.79, do Banco Central do 
Brasil: 

1/ auwn=açào legts!atll'll: Lei n' 4.660. úe 07.02.84. c Decretos n'" 1.658 e 
1.660. ambos de 08.11.85. e 489, de 01.11.95. 

3. Voto 

Pelo· ·e.xposto, e tendo em vista a delicada situação financeira 
por que ora passa o Estado do Mato Grosso. manifesto-me favoravelmente à 
elevação. temporária e em caràter excepcionaL de seu limite de 
endividamento, assim como á emissão solicitada, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 9, DE 1996 

Autoriza " Estado •10 Mato- Grosso a elevar. 
temporanamenre e em carater excepcronar. seu limrte de 
endividamento para fins de emrss~o. mediante ofertas 
públicas. de Letras Financerras do Tesouro do Estado do 
Mato Grosso - U"Té!MT. destrnadas ào grro de sua divida 
mobrliáiia vencrvel no t• semestre de 1996. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
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Art. 1.• E o Estado do Mato Grosso autorizado. nos termos da 
Resolução n• 69, de 1995, a elevar. temporariamente e em caráter 
excepcional. o limite de que trata o art. 4°. 11. da citada R"esolução. para fins de 
emrssão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTE!MT. destinadas ao giro de sua divida mobiliária venéivel no 1° semestre 
de.1996. 

Art. 2.• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 7° do art. 16 da Resolução n• 
69, de 1995: · - · · · - · · 

b) modalidàde: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao aas Letras Financeiras do Tesouro -
LFT. erradas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25.11.87: 

d) prazo: de até 5 anos: 

e) valor nommal: R$ 1.00: 

f} características dos títulos a serem substituídos; 

TÍTULO 
640365 
640457 
640549 
640640 
640730 
640365 
640456 
640549 

640640 
640729 
640366 
640456 
640547 
640639 
640365 
640455 
640547 
640639 

VENCIMENTO 
01.02.96 
01.02.96 
01.02.96 
01.02.96 
01.02.96 
15.02.96 
15.02.96 
15.02.96 

1.5.02.96 
15.02.96 
01.03.96 
01.03.96 
01.03.96 
01.03.96 
01.05.96 
01.05.96 

"01.05.96 
01.05.96 

QUANTIDADE 
135.590 
198.924 
251.238 

266.153.751 
87.394.149 

1.949.171 
1.997.848 
1.576.772 

1.917.098.095 
561.075.444 

1.376.578 
1.338.446 

189.040 
2.237.1 02.801 

216.937 
135.590 
198.924 
251.238 
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640730 
640366 
640455 
640546 
640639 
640730 
64036~ 
640458 
640548 
640639 
640731 
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01.05.96 
15.05.96 
15.05.96 
15.05.96 
15.05.96 
15.05.96 
01.06.96 
01.06.96 
01.06.96 
01.06.96 
01.06.96 

266.153.753 
2.363.705 
1.949.171 
1.997.848 
1.576.772 

1.917.098.097 
1.814.958 
1.376.578 
1.338.446 

189.040 
2.237.102.804 
9.511.601.708 

g) previsãQ de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TíTlii..O DATA-BASE 

01.02.96 . 01.02.97 640366 01.02.96 
01.02.96 01.05.97 640455 01.02.96 
01.02.96 01.08.97 640547 01.02.96 
01.02.96 01.11.97 640639 01.02.96 
01.02.96 01.02.98 640731 01.02.96 

. ·-
.. 

15.02.96 15.02.97 640366 15.02.96 
15.02.96 15.05.97 640455 15.02.96 
15.02.96 15.08.97 640547 15.02.96 
15.02.96 15.11..97 640639 15.02.96 
15.02.96 15.02.98 640731 15.02.96 

01.03.96 01.03.97 640365 01.03.96 
01.03.96 01.06.97 640457 01.03.96 
01.03.96 01.09.97 640549 01.03.96 
01.03.96 01.12.97 640640 01.03.96 
01.03.96 01.03.98 640730 01.03.96 

02.05.96 01.05.97 640364 02.05.96 
02.05.96 01.08.97 640456 02.05.96 
02.05.96 01.11.97 640548 02.05.96 
02.05.96 01.02.97 640640 02.05.96 
02.05.96 01.05.98 640729 02.05.96 
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15.05.96 15.05.97 640365 15.05.96 
15.05.96 15.08.97 640457 15.05.96 
15.05.96 15.11.97 640549 15.05.96 
15.05.96 15.02.98 640641 15.05.96 
15.05.96 15.05.98 640730 15.05.96 

;; 
03.06.96 01.06.97 640363 03.06.96 
03.06.96 01 09.97 640455 03.06.96 
03.06.96 01.12.97 640546 03.06.96 
03.06.96 01.03.98 640636 03.06:96 
03.06.96 01.06.98 640728 03.06.96 

~ 

. h) forma de colocação: mediante ofertas públicas. nos termos da 
Resolução n° 565. de 20.09.79. do Banco Central do Brasil: 

i) autorização legislativa: Lei 11° 4.660. de 07.02.84. e Decretos nos 
1.658 e 1.660. ambos de 08.11.85. e 489. de 01.11_95. 

Art. 3.0 A presente autorização deverâ ser exercida no prazo de 
270 (duzentos e setenta) dias. a contar de sua publicação.· 

Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das,Sessões. em31 de janeiro de 1990 

GILBERTO MIRANDA. Presidente 
CARLOS BEZERRA. Relator. 

RAMEZTEBET 
CARLOS PATROCÍNIO 
ELCIO ALVARES 
PEDRO PIVA(VENCIDO) 
GERALDO MELO 
L EOMAR QINTANILHA 
! . 

JONAS PINHEIRO 
ONOFRE QUINAN 
JOÃO ROCHA 
BENIVERAS 
BELLO PARGA 
EDUARDO SUPLICY 
MAURO MIRANDA 
ESPERIDIÃO AMIN (VENCIDO) 
ViLSON KLE!NÜB!NG (VENCIDO) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O parecer está devidamente 
distribuído e conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 9, de 1996, que 
autoriza o Estado do Mato Grosso a elevar, temporarjamente e em caráter 
excepcional, o seu limite de endividamento para fins de emissão, mediante ofertas 
públicas, de Letras Financeiras do Estado do Mato Grosso - LFTEIMT, destinadas 
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1996. 

Cmnpletada a instrução da matéria, passa-se à discussão. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra para discutir, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao 

Senador Eduardo Suplicy. 
V. Ex" tem a palavra por dez minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para discutir. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente~" Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto de Resolução que 
autoriza o Estado do Mato Grosso a emitir títulos, visando à rolagem de sua dívida 
mobiliaria vencível no primeiro semestre, foi introduzida na Ordem do Dia por ato 
do Presidente da Mesa, em decorrência do art. 172, inciso 11, alínea "d", por 
faltarem menos de 20 dias para o término do projeto. No caso, essa circunstância 
fica caracterizada pelo vencimento dos cinco primeiros lotes de títUlos da dívida 
mobiliária do Estado em 1° de fevereiro. Cabe salientar que essa tramitação nos é 
imposta em função do exíguo prazo com que o ofício do Banco Central foi 
encaminhado ao Senado. 

Tendo recebido a solicitação do Governo do Estado em 3 de 
novembro, o Banco Central manifestou-se em 15 de dezembro, através do Ofício no 
Sf75, de 1995, recebido recentemente pelo Senado. A razão desse atraso pode 
estar na dificuldade de enquadramento do pleito do Estado às normas vigentes, 
visto que o Governo não honrou, em novembro, as parcelas de sua dívida 
contratual com a União, decorrentes da Lei no 8.727/93. 

Conhecémos os-problemas por que passam Estados e Municípios 
para ajustarem-se a uma política económica que dobrou a dívida pública interna 
brasileira em apenas um ano. E é importante ressaltar que é em grande parte em 
decorrência dos juros altíssimos que vigoraram ao longo do primeiro ano do 
Governo Fernando Henrique que está havendo essa duplicação da dívida pública 
interna. 

A autorização é a alternativa única do Estado. No entanto, devemos 
estar conscientes de que a manutenção dos atuais níveis de juros fará dessa nova 
emissão uma bomba-relógio capaz de estourar, em pouco tempo, as finanças dos 
diversos Estados. 

Sr. Presidente, com essa ressalva, nós somos a favor da aprovação 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (~enan Calheiros)- A Presidência esclarece ao 
Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da 
discussão. · 

Continua em discussão a matéria. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

963 



964 

(Pausa) 

--

ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprpvam queiram permanecer sentados. 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para redação :final. (Pausa) 
-1! 

_ .. _ ,- ., Sobre a mesa, parecer da 
Comissão Diretõra-o-;f'""e-re"-=éendo a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1 o 

Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 
É lido o seguinte 

COMISSÃO DIRETORA 

PARECER No 18, DE 1996 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 9, de 1996_ 

.-\ Comissão Diretora apresenta a redaçào final do Projeto de 
Resolução n• 9, de 1996. que autoriza o Estado de Mato Grosso a elevar 

temporanamente e em caráter excepcionaL seu limite de endividamento para 
fins de emissão_ mediante ofertas públicas_ de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso - LFTE~MT_ destinadas ao giro de sua dívida mobiliária 
vencível no 1° semestre de 19%. 

Sala de Reuniões da Comissão_ em ?i de janeiro de 1996. 

Renan Calheiros, , PRESIDENTE 

Ney Suassuna, -:-'RELATOR 

Levy Dias 

Antonio Carlos V aladares. 
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ANEXO AO PARECER N" 18. DE 1996 
. . 

Redaçio Final do Projeto de Resolução n• 9, de 1996 

... 
Faço saber que 

, Presidente, nos 
promulgo 'a seguinte· 

o Senado Federal aprovou, e eu, 
termos do art. 48, item 28 do Regimento 

R E S_!J LU Ç Ã O 
N° 1 DE 1996 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
elevar, temporariamente e em caráter 
excepcional, seu limite de 
endividamento para fins de emissao, 
mediante ofertas pCblicas, de Letras 
Financeiras do Tesouro do Es.tado de 
Mato Grosso - LFTE/MT, destinadas ao 
giro c!e sua di vida mobiliária venci vel 
no 1° semestre de 1996. 

O Senado Federal. resolve: 

• Art. 1 • __ É o Estado de Mato Grosso, nos termos da Resoluçao 
n• 69, de 1995, do Senado Federal, aut:ori zado a elevar, 
temporariamente e em caráter excepcional, o limite de que trata o 
art. 4°, II, da citada Resoluç!o, para fins de emissão de· Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTE/MT, destinadas 
ao giro d~ sua divida mobiliâria vencivel no 1° semestre de 1996. 

Art. 2° A emissao deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos 
titules a serem substituidos, atualizados nos termos do § 7° do 
art. 16 da Resoluçao n• 69, de 1995, do Senado Federal; 

bJ modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras financeir<~s do Tesouro-

LFT, criadas pelo Decreto-lei n° 2.376, de 25 de novembro de 198"1; 
di prazo: de até 5 anos; 
e) valor nominal: RS 1,00 (um real); 
fJ ca.racte.rlsticas dos tltulos a serem substituidos: 
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TITULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
640365 01.02. 96 13S~59.0 

640457 01.02. 96 r9u. n4 
64 054 9 ., 01.02. 96 251.238 
640640 01.02.96 2 6 6. 15 3. 7.51 
640730 01.02.96 87.394.149 
640365 15.02.96 1.949.171 
640456 15.02.96 1.997.848 
64054 9 15.02.96 1.576. 772 

.640640 15.02.96 1. 917.098.095 
640729 4 15.02.96 •. 561.075.444 
640366 01.03.96 -.- 1.376.578 
640456 01.03.96 1.338.446 
640547 01.03.96 189.040 
640639 01.03. 96 2.237.102.801 
640365 01.05.96 216.937 
640455 01. 05.96 135.590 
64054 7 01.05.96 198.924 
640639 01.05.96 251.238 
640730 01.05.96 266.153.753 
640366 15.05.96 2.363.705 
640455 15.05.96 . l . 94 9. I 71 
640546 15.05.96 1. 997.848 
640639 15.05.96 1.576. 772 
640730 15.05.96 1.917.098.097 
640366 01.06.96 1 • .814.958 
640458 01.06.96 1. 376.578 
640548 01.06.96 1.338.446 
640639 01.06.96 189.040 
640731 01.06.96 2.237.102.804 

9.511.601.708 

g) previsão de colocação e vencimento dos ti tul os a serem 
emitidos: 

COLOCAÇAO VENCIMENTO TITULO DATA-BASE 
01.02.96 01.02.97 640366 01.02.96 
01.02.96 01. os. 97 640455 01.02.96 
01.02.96 01.08.97 640547 01.02.96 
01.02.96 01.11.97 64063 9 . 01.02.96 
01.02.96 01.02.98 640731 01.02.96 .. -
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15.02.96 15.02.97 640366 ~ 15.02.96 --

15.02.96 15.05.97 640455 15.02.96 
15.02.96 15.08.97 640547 15.02.96 
15.02.96 15.11. 97 640639 15.02.96 
15.02.96 " 15.02.98 640731 15.02.96 

01.03.96 01. 03.97 640365 01.03 o 96 
01.03.96 01.06 o 97 640457 01.03.96 
01. 03. 96 01.09.97 640549 01.03.96 
01.03.96 01.12.97 64064C> 111.0),<1<' 

01.03.96 01.03.98 640730 Ol.03.9t> 

02.05.96 01,05.97 640364 02.0~.~() 

02 • .05. 96 01.08.97 640456 02. o~ o 96 
02.05.96 01.11.97 640548 02.05.96 
02.05.96 01.02.97 640640 02.05.96 
02.05.96 01. 05.98 640729 02.05.96 

-
15.05.96 15.05.97 640365 15.05.96 
15.05.96 15.08.97 640457 15.05.96 
15.05.96 15.11.97 640549 15.05.96 
15.05.96 15.02.98. 640641 15.05.96 
15.05.96 15.05.98 640730 .15.05.96 

03.06.96 01.06.9'1 (140363 03.0~.% 

03.06.96 01.09.97 640455 03.06.96 
03.06.96 01.12.97 640546 03.06.96 
03.06.96 01.03..98 - 640636 03.06. 96 
03.06.96 01.06.98 640728 03.06.96 

·. 
h) forma de·, colocaçAo: mediante ofertas públicas, nos 

termos da Resolução n• 565.,. de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; ·, 

iJ autorizaçilo legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro 
de 1984,, e Decretos n•s 1.658 e 1660, ambos de a de novembro de 1985, 
e 489, de 1" de novembro de 1995. 

Art. 3° A presente autorização deverá· ser exercida no prazo 
de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 31 de janeiro de 1996 



968 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Aprova- . 
do o proje!o, e e>1a ido a matéria em regime de ugêlr
cia, passa-se à imecfl?la apreciaçirD da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa1 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
.O SR; PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N"- 61, OE 1995 

Discr ssão, em primeiro 1Lm0, da Propos
ta de Emenda à Constituição~ 61, de 1995 (n" 
1 ~. na Cêmara dos Deputados), que per
m~e a admissão de professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros pelas universidades 
brasileiras e concede au!onomia às inslill:içõ
es de pesquisa cienlílica e tecnológica, tencb· 

Parecer favorável, sob n2 5, de 1996, 
da Comissão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania 
(Primeiro õJ? de discussão) 

A Presidência esciarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art 358, a matéria conslará 
da Ordem do Dia durante cinco dias úteis consecuti
vos, em fase de discussão, quando poderão ser ofe
recidas emendas assinadas por um terço, no míni
mo, da composição do Senado. 

Transcorre hoje, portanto, a primeira sessão de 
discussão. 

Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
amanhã, para prosseguimemo da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n" 39, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução rJ!! 4, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovàdo. 
Aprovado o requerimemo, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da sessão do se
gundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 345, 
11, do Regimento Interno, combinado com o art. 4!' da 
Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento f1!! 40, 
de 1996, de urgência, fido no Expediente, para o 
Projeto de ResoJuião n2 5, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

- permanecer sentados. (Pausa) . 
Aprovado. 
Aprovado o requerimemo, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da sessão do se
gundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 345, 
11, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da 
Resolução n" 37, de 1995. · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vol
tamos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão, por cessão do Senador Bernardo Cabral. 

V. ~. na forma do Regimento, dispõe de 50 
minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"S e Srs. 
Senadores, traz-me à tribuna hoje o tema do desem
prego em nosso País. 

Antes, porém, não quero deixar de registrar a 
minha convicção segundo a qual a Constituição de 
1988 foi votada e prolllUgada num clima de segu
mento à queda do Muro de Berlim. E aquelas teses 
esposadas, às vezes no calor dos debates, dos 
quais eu mesmo tive oportunidade de participar, fo
ram então colocadas em desafio perante a história 

O Brasil seguia para um nmo de onde o mun
do já estava vindo. Estávamos quase na contramão 
da história, até que, no ano passado, em 1995, vota
mos as emendas consütucionais a respeito de uma 
verdadeira revolução nas questões das telecomuni
cações, do petróleo, da cabotagem, da efl1lresa na
cional e do gás canalizado. 

Se me referisse, por exemplo, à questão das 
telecomunicações, para mostrar o quão importante 
é o selor, eu citaria a nossa deficiência: o Bfc!Sil tem 
um índice de 7,2 telefones por 1 00 habitanfes; é um 
dos mais baixos. Estará, seguramente, entre o 33'> 
e 3521ugar. A necessidade de duplicar o número de 
telefones de 12 milhões de terminais para 24 milhõ
es, em mais 3 anos, ou de postos telefônicos ou de 
telefones celulares de perto de 1 milhão para 6 mi
lhões, também nos próximos 3 anos, demonstra 
que o Estado, erroora tendo agido com perfeição 
através do Sistema Telebrás e da Embratel, não foi 

· capaz de suprir o mercado. Daí a necessidade de 
que empresas nacionais ou estrangeiras viessem a 
ingressar nesse mercado. 
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Desejo referir-me, também, a oulra emenda 
constilucional. Falaria, por exemplo, da navegação 
de cabolagem. A imprensa registrou que, agora, co
meçam a ser preparados, por exemplo, os primeiros 
cruzeiros marftimos tuislicos na costa brasileira, de 
Norte a Sul. inclusive com navios estrangeiros, a fim 
de que- porque não temos navios de cabotagem de 
passageiros, apenas de carga - venham promover o 
nosso Uismo intemo, e 1ámbém o turismo de migra
ção. E. assm. votamos amas emendas liberalizanles. 

Mas, agora, diante desse quadro, após o pesa
delo da inflação, após as clificuldades de um período 
de espiral inflacionária que a lodos afelou, sobretudo 
as populações de renda mais baixa, hoje, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos efelivamente, através do Plano 
Real, uma nova mentalidade. Enfim, poderemos vis
ILI11brar, daqui para a frente, melh&es dias. E é o 

. que~ é o que esperamoS. --

Porém, cleparamcH1os com 1111 quac1m de de
,.;ewpego basta1le diffcil. Jã encontramos hoje, por 
exerl1lb. na cidade de SAo Pauo, ~ do Estado, 
cano-chefe da Fecleraçao brasileira, 1 rniJl1ao e 94 mil 
deSB!llliBQados Se~ esses lJtimos 12 
meses, encontraremos200mildese olp(egados Os ín
dices mosto ali que, a patir do mês de janeiro, da se
mana de s a 13, houve 7 mi, 487 deser"rpegados em 
SAo Paulo. A esses vieran se sonw mais de 11 mil 
na sena ~a segUnte. E, feizmen!e, agora, parece que 
esses números estão_ razoavelmente mais reduzidos 

Mas, lamenlavelmente, são números dlásticos, 
<foffceis, negativos e que trazem apreensão. Que ão
remos então do dese"""ego, se estamos falando de 
São Paulo, em relação ao resto do País, no meu 
Nordeste, no CentnrOeste, no Norte, no Sudeste e 
na Região Sul? 

Vemos então que nos eslamOS ·deparando com 
um problema da maior dificuldade. O BrasR não 
pode ter um Plano Real estável e ver-se a braços 
com um desemprego que se afigura quase galopan
te. Urgem medidas para saná-lo. 

Sr. Presidente, Iodas as pesquisas de opinião 
pü:llica dos grandes_ instituiDs brasileiros, que antes 
registravam ora a saúde, ora a segurança, ora a in
flação corno os temas mais preocupantes para a po
pulação brasileira, indicam que essas preocupações 
foram substituídas pelo desemprego. Senão veja
mos: o Instituto Vox Populi mostra que a inflação 
hoje é a preocupação de 36% dos brasileiros, contra 
27% com a saúde. 

O sociólogo Marcos Coimbra rrostra que a popu
lação menos informada, talvez instigada pelo próprio 
ãoscurso oficial, entendia que o fim da inflaçà:> resolve-

ria o problema econOmico corro 1111 lodo. Passada a 
euforia do Real, a pop o!ação teria petÇebido então 
que a economia nao foi resolvida inleiramenfe. Des
cobriu que a ioo:ta(:ao era o problema agom, mas 
que, além dele, o Pás sofria e sofre de males crOni
cas - isso está no informe JB, de Ma~cio Dias, no 
Jornal do BrasR de 29 de janeiro do corrente. 

Engana-se quem pensa que esse é o único 
instituto de pesquisa que chegou a essa conclusão; 
não, rigorosa e absolutamente não. Verificamos tarro
bém, no conelo Brazillense do ãoa de hoje, 31 de 
janeiro, que o lnstitulo Gall~ consultou 2 mil, 705 
pessoas em 209 cidades, em 23 Estados - quase 
em lodos os Estados da Federação brasileira - e 
chegou ao seguinte resultado: 42% da população 
preocupam-se com o deseri1Jrego; seguido da saú
de, com 36%; da educação, com 30%, e da segu
rança com 26%. A má distribuição da renda brasilei
ra foi apontada por 24%, e a incompetência dos go
vernos, por 21%., Os baixos salários foram citados 
por 19%; o custo de vida, por 13%, e a preocupação 
com a falia de moraãoa, por 9%. 

Mais aãoante, a pesquisa indicou que 65% dos 
entrevistados se sen1em prejudicados pela política 
econOmica do Governo. Só urna minoria, de ·15%, 
sente-se beneficiada. Quem tem mais queixas, 69%, 
são exatamente os pobres. · 

Ora, ciante de tais circoosfancias, a opinião pú
blica tem-se manifestado de maneira cabal, de ma
neira incisiva; de maneira mais do que incisiva, de 
um modo aflito, temerosa das conseqüências ou do 
agravamento dessa crise de desemprego que assola 
o País nos nossos dias. 

Não é demais falar no Professor Jorge Matoso, 
da Unicamp. Ele diz que essa situação de desem
prego decorre da alta taxa de juros, do baixo cres
cimento econOmico, da ancora cambial e de ou
tros fatores que afligem a população. Ele diz: 
"Há quatro correntes que negam o problema, 
afirmando que esse é um problema internacio
nal". E o Professor Matoso reage afirmando que, 
em contrapartida, esse problema não é interna
cional, mas de todas as nações; algumas o vêm 
enfrentando de rr~Bneira adequada, outras, de ma-
neira inadequada ' · ' 

Dizem outros que a tec1J0logia - e. até o Minis
tro Pedro Malan chegou a citár - é responsável pelo 
desemprego. Lenibrou até o ludism<1, um movimento 
que teve início no século XIX, destinado a destruir 
as máquinas que estavam substituindo o homem. As 
máquinas que estavam sU:lstituindo o homem eram 
então destnJídas. Dizia Jorge MaiDso: "'ra, não é a 
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tecnologia Ao contrário. ela vem forçando em al
guns lugares um número maior de empregos. e, em 
outros, eventualmente um número menor;. mas nem 
por isso seremos os destruidores das máquinas de 
nossa era, já que estamos falando em Internet. em 
terceiro milênio e no ano 2.000". . 

O Professor álou também a questão dos ClSios. 
Aqueles que dizem que os cus~os.,são responsáveis por 
essa situação estão enados, porque os cU;tos no Brasil 
são ínfimos, são bem menores do que em páses de
senvolvidos e em algli1S países em desenvoMmenlo. 
Fala ainda de !afores diversos que vitiam a infiLir, que 
viriam a trazer para a sittJaçOO do~ tnJa po
sição de relevo, inclusive como foi COI idaLY-o através 
dos inslittms de pesqlisa e opiniã:l p(blica. 

Salienlo que o Plof: '( afirma tantlém, em rela-
-çã:> a> aescimenlo econôrrico, que õ não-desenvolvi
rte1lo é o responsável por essa situação de dese 1 pe
go. No ental!D, acontece que esse não é o lri:o falar. 
Hã outros: há o fafor de crédilo, há falores sociais, há fa
lores polilicos, que podem leva" a> clesenllrego. 

O Sr. Lauro Campos - V. EXª- me permite um 
aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço V. Ex' com 
prazer. 

O Sr. Lauro Campos - Pr~ei muita atenção 
ao discurso de V. Ex', meã.ante o qual procurou fa
zer um retra1o imparcial da situação. Nesse aspecto, 
louvo sua conduta e sua manifestação. Eu gostaria 
apenas enriquecer as palavras de V. Ex"; enrique
cer, porque a contribuição não é minha, mas do ex
Ministro e atual Embaixador Rubens Ricúpero. S. 
Ex' escreveu um artigo e pronuncicfu nesta Casa 
uma conferência na qual lembra que o capitalismo 
não conseguiu absolutamente nesolver seus princi
pais problemas, entre eles o da existência de 820 
milhões de desempregados, em escala mundial. Di
zia e escrevia o ex-Ministro e Embaixador Rtbens 
RiCl4l8fO que é preciso voltar à leitura de Marx, vol
tar a leitura de O Capital, porque lá se encontram -
de acordo com S. Ex' - as respostas a esses proble
mas que o capitalismo não conseguiu resolver. Ape
nas lembro a V. Ex' que, de acordo com o pensa
mento ortodoxo, da mais pura ortodoxia monetarista 
e neoclássica - e citaria aqui o Professor Arthur Cecil 
Pigou(1, que diz: •o salário zero ou negativo asse
gura o pleno emprego continuamente, ou seja, zero 
negative wage will ensure employment conti
nuously(") Se se pagasse zero a todos os trabalha
dores, é evidente que todos os patrões querianÍ en
cher suas fábricas de trabalhadores a custo zero. E 
essa é a lógica do capitalismo, contra a qual me po-

siciono. Existe, portant>, uma vocaçib para ~e
go nesse sistema Vemos que os trabalhadores brasi
leiros, ao se con1enlarem com apenas R$1 00 por mês, 
quase zero. eslão pagando oom aqUio que deixaram 
de ganhar o salário de outros. Ou seja: se cada um ga
nhasse R$600 ao invés de R$1 00, obviamerte o nú
mero de deserrpregados seria mtito maior. Ganhando 
apenas R$1 00, permitem que mais outros cinco brasi- . 
leiros sejam empregados. De modo que quem está re
solvendo o problema do ~ego no Brasi é a 
fome e a miséria do trabalha:ior que ganha apenas 
R$1 00 por mês. Isso, de a:ordo não com Marx, mas 
com a mais pura ortodoxia E, se não fosse prolongar 
demais, eu citaria 1an"tlém Keynes("), que diz existir 
una oorrelação 1.11ivoca e inversa entre o volume de 
emprego e o salário que ganha trna unida::le de liaba
lho. De modo que "paa amJeriar o voiLme de emprego 

· é preciso neduzir o salário". diziá John Maynard Key- . 
nes. De modo que. por essas razões e muitas oliras, 
posiciono-me conlra a lógica per~ersa que domina esse 
sistema, que produz. através da tecnologia, de ouros in
gredieries e relações. o dese~ crõnioo que agora 
se agrava e atinge. oorno lerrtlra Rú:lens Rict.pero; 820 
milhões de trabalhadores: 16.8% na Argentina; 15.8, 
aqui, em Brasília; 13..6, em Sã:> PaU<>. De modo que a 
siluaçã:> é realmente lamentável. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Reoolho o apar
te de V. Ex', nobre Senador e afirmo que estamos 
de acordo quanto à admiração ao Embaixador Fli
cupero, ex-Ministro da Cultura e da Fazenda 

Apenas acrescento que, em matéria de mone
tarismo. não chego a esposar as teses de Maton 
F'riedman("), nem muito menos da EscOla dos Rapa
zes de Chicago. que tiveram tanta influência em de
terminada época da nossa História e de outros paí
ses em todo o mundo. Com relação_ ao socialismo -
não vou nem falar no marxismo-. eu poderia dizer 
que os primeiros a abandonar a tese, os primeiros a 
abandonar o sistema os primeiros a deixar o regime 
foram exatamente aqueles que , primeiro, o a1ota
ram, ou seja, a ex-lJnião Soviética e o Leste Europeu. 
Creio que hoje apenas Cuba, nem mais a Albânia e a 
Coréia do Sul a:iltam ou esposam esse sistema Penso 
que o capitalismo tem seus males; pode ser até que as 
irultinacionais sejam. corno Sarruel Pisar definiu, um 
monslro econômioo, mas trazem tecnologia, know how 
e, indisctJive!mente, promovem empregos. E aí estã:> 
todas essas empresas do setor privado no nosso País. 
que, afinal de contas, ainda são as que empregam 
em massa e em grande quantidade. 

O ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, filiado 
ao meu Partido, o PFL, tem algumas observações 
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sobre esse tema. e as fez ao Jornal do Brasil - vou 
falar sobre elas posteriormente. Lelli>ro que o pró
prio Ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse recen
temente que estamos numa situação em que. para 
cada real pago ao empregado, R$2,90 são gas1DS 
com encargos .sociais. São valores que, somados, 
totar!Zam 187% do valor pago ao empregado a titulo 
de salário. 

O Sr. Edison Lobao - Permite-me V. Exi- um 
aparte, nobre Senador Hugo ,Napoleão? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com prazer, ouço 
o aparte elo nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobao - Senador Hugo Napo
leão, não desejo interromper por muito tempo este 
discurso, mecfaante o qual V. Exã impulsiona o 
âmago de um dos problemas mais- graves que o 
·Brasil já viveu em toda a sua História: o desempre
go. Na décàda de 70, o mundo esteve mergulhado 
em situação dessa natureza. como conseqüência 
da crise do petróleo, da qual o Brasil escapou, va
lendo-se da poupança externa Daí por diante veio 
a inflação, que agora o Governo decidiu combater 
com todas as armas. E não se combate uma infla
ção resistente sem uma boa dose de recessão. A 
recessão, como se sabe, gera desemprego. Mas 
essa recessão e esse desemprego não podem ser 
levados ao paroxismo, e é o que está acontecendo 
nesse momento. Creio que é chegado o momento 
de o Governo investir. O Poder Público precisa tam
bém investir para voltar a gerar empregos. V. Exi- foi 
Governador de um Estado, governou, com extrema 
competência, o Piauí; foi Ministro do Governo Sar
ney. em duas Pastas; foi MiniSiro das COmunicaçõ
es, elo Presidente Itamar Franco. inclusive tive a 
oportunidade de viajar com V. ~ por vários Esta
dos inaugurando sistemas de telefonia e outras 
alividades ligadas ao seu setor. e vi ali urna fecun
da administração. É preciso que o País volte a ter 
outra vez esse tipo de adrrinistração realizadora, 
para que novamente possa;nos ter um nível de 
emprego compatível com a necessidade do País. 
Cumprimento V. Exã pelo tema que aborda, com a 
autoridade de Líder, de grande politico e adminis
trador que é, e creio que vamos sair nesta tarde 
do Senado com uma contnbuição valiosa para re
solvermos este grave problema que tanto afeta a 
vida dos brasileiros neste momento .. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Espero, Senador 
Edison Lobão, poder chegar exatamente às conclu
sões do meu pronunciamento, nas quais busco mos
trar algumas alternativas, muitas das quais já vêm 
sendo. inclusive, matéria e objeto de debate, não só 

através da imprensa, como em vários centros bra
sileiros de pesquisa. de pensamento em casas le
gislativas e assim por diante. Sei também que V. 
Exª, que foi Govemador, notou as agruras que to
dos sentem com relação ao desemprego e à ne
cessidade de trazer fomentos que possam supri
las, já que derrubar o desemprego é impossível, 
mas procurar pelo menos minimizar, reduzir os 
seus efeitos. 

Gostaria de citar. para mostrar a questão elos 
encargos, e isso é uma questão extremamente im
portante, sobretudo se virmos o que está ;lCOntecen
do na Alemanha neste momento - que hoje existem 
as seguintes contribuições: 

- a contribuição de empregados e empregado
res para a Seguridade Social; 

- a contribuição para o Financiamento da Segu
ridade Social - Cofins (incidente sobre faturamento e 
receita operacional bruta); 

- a contribuição sobre o lucro líquido das pes
soas jurídicas; 

- a contribuição do PISIPASEP (incidentes so
bre o faluramento e receita operacional bruta e des
tinada ao financiamento do Programa de Seguro De
semprego e do Abono Anual); 

-a contribuição para o FGTS; 
- a contribuição para a Seguridade Social elo 

servidor; ·· 

- a contnbuição do salário-educação; 
-a contribuição sobre receitas de concursos de 

progn6slicos; 
- a cota da Previdência; 
- a contribuição para o ensino fundamental; 
- as contnbuições para o ensino marítimo e 

aeroviário; 
- a contribuição sindical e as contribuições ru

rais. 
Afora as contribuiçães de caráter privado para 

o Sena!, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae. Senar e Senat 
O Sr. Jader Barbalho- Permite-me V. Exã um 

aparte? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou citar os res

pectivos números, concedendo, evidentemente, an
tes o aparte ao nobre Líder Jader Barbalho elo 
PMDB. -

O Sr. Jacler Barbalho - Senador Hugo Napo
leão. desejo inicialmente cumprimentar V. Ex" que 
assoma à tribuna para emitir juízos e conceitos a 

' respeito de um tema que, efetivamente, está a preo
cupar a sociedade brasileira, que é a questão do de
semprego. V. Exª. há pouco, falava inclusive ares-
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peito de pesquisa O meu Partido, o PMOB. teve a 
oportunidade, hoje, de se ret11ir para analisar uma 
pesquisa realizada em todo o Brasil pelo Instituto 
Gallup. E exatamente o item desemprego ou a 
questão desemprego aparece como a preocupa
ção maior da sociedade brasileira, e fundamental
mente a preocupação dos mais pobres da socie
dade brasileira. t: preciso que o Governo ouça Li
deranças corno V. E~. que lidera um grande Parti
do corno é o da Frente Liberal, com a autoridade 
de quem já exerceu, corno foi dito há pouco, tan
tos cargos· na administração pública neste País, e 
que pertencendo à base parlamentar do Governo, 
não só tem a obrigação de ajudar o Governo politi
camente, mas tem a obrigação de fazer o Governo 
sentir preocupações que hoje p~iam toda a ser 

. ciedade brasileira. Com relação a essa questão do 
desemprego, também abordada por V. EP, quero 
concordar que é maís do que juslo que a sociedade 
brasileira espere uma solução definitiva em relaçao 
à questão da inflação, que vinha atormentando a to
dos nós. Mas também não se pode transformar este 
País num escritório de contabilidade, onde se vai 
festejar apenas o fato de se ter reduzido a inflação, 
sem olhar para o outro lado, que há a necessidade 
de se atentar para o agravamento da questão social 
que aí está Se me permite V. ~. gostaria ainda de 
registrar um dado: este momen1o da vida brasileira é 
especialíssimo e não temos o direito de perdê-lo. 
Esse Governo tem, talvez na História da República, 
a maior base de sustentação política e parlamentar. 
T ai vez nenhum outro Governo tenha tido, no Brasil, 
o que o Governo Fernando Henrique tem. Por outro 
lado, as autoridades da área económica, quase to
das elas participaram de governos anteriores como 
também tiveram a oportunidade de elaborar outros 
planos. Todos nós esperamos que, com a experiên
cia acumulada, inclusive algumas que não tiveram 
sucesso, e com todas essas condições políticas que 
aí estão, com um Congresso que, pela sua maioria 
esmagadora, não tem negado ao Presidente da Re
pública nenhuma das suas iniciativas, tenhamos su
cesso. O ano legislativo passado é um exE!fllllo eis
se. a todas as propostas de reforma constitucional 
enviadas emprestamos a nossa solidariedade, aliás 
estamos aguardando a sua regulamentação, porque 
houve quem dissesse até que o Senado não devia 
atrasar, que o Senado não devia emendar, porque 
havia urgência E estamos ansiosos pela regulamen
tação das emendas constib.Jcionais por que elas não 
são auto-aplicáveis, sabemos disso! Então, caro Se
nador Hugo Napoleão, que a palavra de V. ~. que 

é uma das lideranças maís expressivas desta Casa 
e da política txasileira, sirva, acima de tudo, como 
palavra insuspeita ele quem realmenta quer colabo
rar com o Governo-fazendo parte da sua base parla
mentar e alertando para 1.111 tema gravíssimo como é 
a questao do agrav~ da crise social no Brasil, 
refteticla na questão do desemprego. Os meus cum
primen1os a V. ~- Continuarei em Plenário para ter 
a oportunidade de ouvir o restante das observações 
lúcidas que v. EJlll faz. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho o aparte 
de V. ExA, nobre Senador e Líder Jader Ba!balho, 
afirmando que v. EJlll feriu, tocou com precisão o 
sentimento que me domina neste momento, nesta 
hora, neste instante, aqui e agora, que é o de que, 
embora fazendo parte das Bancadas que dão sus
tentação ao Governo, não desejo, de maneira algu
ma, deixar de 11l!Zer a minha palavra, da tribuna do 
Senado, e as contribuições necessárias a que pos
samos sair desse estado negativo de desemprego e 
minorá-lo, reduzi-lo e minimizá-lo ao máximo possí
veL Agradeço a V.ExA. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - SQnador 
Hugo Napoleão, apenas para ajudar V. Exi-- V. ExA 
tem vislo como tenho procurado ser zeloso com o 
Regimenlo -, e como vejo que há vários COlegas 
nossos que estão desejando aparteá-lo, e como V. 
ExA manifestou que o seu ÕISCUISO tem alg1.111as 
conclusões a serem feitas, para que V. Exi- possa 
planejá-lo melhor, peço que verifique que dispõe 
apenas de 21 minutos a mais. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO~ Agradeço a V. ExA 
e procurarei cingir-me a esse horário, e, certamente, 
vou conceder 1.111 aparte, pela ordem, aos Senado
res Joel de Hollanda, Eduardo s~. Romero 
Jucá, Femando Bezerra e José AgJ1ljno, pedindo 
que S. Exis sejam breves. Mas, quero apenas trazer 
aqui os números aluais que recaem sobre a contri
buição e sobre os encargos trabalhistas. RefinHne 
aos seguintes percentuais -: 

. Contribuição previdenciária: 22,0; 
Contribuição do salário-educação: 2,5; 
Contribuição para o Sesi/Senai, ou Sesc/Se

nac, ou lncraiSenar, ou ensino aeroviário ou ensino 
maritimo: 2,5; 

Contribuição acflcional para o INCRA: 0,2; 
Contribuição para o SEBRAE: 0,6; 
2-Encargos trabalhistas: 
Contribuições para o FGTS: 8; 
Décimo-terceiro salário: 8,3; 
Férias remuneradas: 11,1 ; 
Aviso prévio: 2,5; 
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lndenização corrpensatória (40% do FGTS): 
3,.2. 

Todos esses encargos incidem sobre a folha, 
não que eles não sejam bem aplicados; temos vá
rias instituições que estão cumprindo as finafldades 
a que se propuseram, mas, indiscutivelmente, temos 
que examinar isso também, como a Alemanha está 
se propondo a examinar. 

Concedo o aparte, com mtito prazer, ao nobre 
Senador Joel de Hollanda 

O Sr. Joel de Hollanda- Meu caro líder Hugo 
Napoleão, o terna que V. Ex'!, com tanta objetivida
de é profundidade, aborda nesta tarde está na 
pauta das preocupações dos trabalhadores, um 
dos maiores interessados na questão, do governo 
pela sua responsabilidade de zelar,pelo social, pe
los problemas sociais do nosso País, dos empre
sários e da sociedade como um todo, que não 
pode assistir que milhares de trabalhadores fi
quem perambulando pelas cidades, nas portas das 
fábricas, recebendo uma s6 resposta: "não hã va
gas•. É, portanto, um problema que está preocu
pando a sociedade brasileira porque, em última 
análise, o desemprego significa aumento da po
breza, da miséria e, em certa medida, da própria 
violência social. A dime~ do drama do desem
prego tem também uma preocupação nossa. de 
nós, políticos, que deveremos debater e discutir, 
assim como V. Exà faz hoje com tanta sapiência e 
com tanta objetividade. Diria que, neste momen
to, podemos vislumbrar duas linhas ele ação que 
devem ser desenvolvidas para enfrentar a ques
tão. Falo inicialmente na questão emergencial. A 
questão do desemprego no Brasil e sobretudo nas 
regiões mais pobres, como é o Nordeste, é de tal 
gravidade que está a exigir do governo, dos em
presários e de toda a sociedade talvez um mutirão 
ou arrastão, o que quer que seja, mas que seja fei
to ele forma imediata para criar mais oportunidade 
de tr.abalho para esses pais de família Diria, em 
colaboração com o discurso de V. Exã, algumas al
ternativas que julgo imporlantes, como a retomada 
dos investimentos na construção civil, reconheci
damente o setor que emprega muita mão-de
obra e sobretudo mão-de-obra não qualificada, 
a construção civil, sobretudo .na área de habi
tação, de casas populares. As hidrelétricas para-
lisadas... · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex'! se anteci
pa, pois era lá que eu iria chegar. . 

O Sr. Joel de Hollanda - Pois não, Senador 
Hugo Napoleão. Continuando, há quase uma cente-

na de hidrelétricas que estão paralisadas. Há tam
bém os hospitais, as escolas, os CIEPs, etc. V. 
Exà foi Ministro da Educação e sabe que perto de 
500 CIEPs estão-paralisadas. Portanto, a retoma
da dos investimentos na construção civil parece
me algo extremamente imporlante e que poderia 
ser feito de imediatO para minimizar a questão do 
desemprego. O apoio aos micras e pequenos em
presários e o apoio ao setor informal também são 
medidas que poderiam amenizar o drama dos 
desempregados no Brasil. E, a médio prazo, ca
beria a nós, políticos, regulamentar o mercado 
de trabalho, atualizando a CL T, a qual não aten
de mais as necessidades de um país com uma 
abertura econômica,. um país que se moderniza 
Além disso, dever-se-iam estabelecer novas re
lações entre o capital e o trabalho. Concluindo, 
Senador Hugo Napoleão, para que os outros co
legas também tenham oportunidade de aparteá
lo, diria que a Argentina, nosso vizinho, admite 
hoje 13 formas de contratação de mão-de-obra 
de forma simplificada, de forma temporária, a fim 
de gerar mais oportunidades de trabalho naquele 
país. Sendo assim, penso que V. Ex'! foi múto fe
liz ao trazer para o debate nesta Casa um tema 
que é preocupante, que é grave, que é sério e que 
precisa do concurso de nós, Senadores, e da clas
se política como um todo, para que possamos 
apoiar o Governo e os empresários nisso que po
deria ser um arrastão, um mutirão para minimizar 
a questão do desemprego. Parabéns a V. ~
Muito obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador 
Joel de Hollanda, o nosso correligionário Mário 
Henrique Simonsen diz que duas situações, e vis
lumbro apenas duas, ajudariam a contribl.ir ou 
pelo menos procurar resolver essa questão: a pri
meira seria uma modificação na legislação traba
lhista e a segunda, o crescimento econõmico. E 
salienta que vê, do outro lado do túnel, primeiro a 
construção civil e, depois, a agriciJtura, mas esses 
não serão bons caminhos enquanto hotNer taxas 
elevadas de juros e baixo crescimento econõmioo. 
Ao contrário, baixas taxas de juros e crescimento 
económico em ascensão poderão ajudar a resol-
ver o problema. · 

E fala também Mário Henrique Simonsen a res
peito dos contratos, como nos Estados Unidos, por 
tempo detenninado, sobre os quais não recaem en
cargos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex'! me permite 
um aparte? 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO· Ouço V.Ex._ com 
prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Em primeiro lugar, 
Senador Hugo Napoleão, é extremamente impor
tante, como os demais colegas, que V.E# tenha 
trazido à tona tema tão fundamental quanto o de
semprego. Aqui reconhecendo e chamando a 
atenção do Governo Federal,;>que não tem resolvi
do adequadamente este problema. Para se com
bater a inflação não é necessário que tenhamos 
de ter tanto desemprego. É perfeitamente possível 
compatibilizar-se crescimento da economia, me, 
lhoria da distribuição da renda e equilíbrio das 
contas externas com uma política de mt.ito maior 
nível de emprego e formas de erradicação da mi
séria Há um livro recente de um dos maiores eco
nomistas deste século. Prêmio Nobel da Economia 
de 1977, falecido em dezembro passado, homena
geado pela revista Economist, seu nome é James 
EdWard Meade(?). Ele escreveu, como última con
tribui~o, um livro que se chama Full Employ
ment Regained, ou seja, •vamos conseguir no
vamente o pleno emprego"? Neste livro ele pro
põe a compatibilização dos objetiVos citados. A 
proposição que v. E# 'menciona, de se evitar 
um peso tão grande de encargos sociais sobre a 
folha de pagamento, está ali como uma das pro
posições citadas para que se tenha maior flexibili
dade na contratação do trabalho. Entretanto, é 
também proposição deste economista que -se insti
tua uma renda de cidadania, que denomina citi
zens incarne, que é o direito de cada pessoa 
numa sociedade ter um mínimo ele reridimento. 
Gostaria de enviar a V. Ex'- esta contribuição de 
um dos maiores economistas deste século para 
que possa conhecer proposições que vão na dire
ção de resolver as preocupações de V. Ex" hoje. 
Muito obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Receberei com 
muito prazer. E diria mais, nobre Líder Eduardo Su
plicy, que poderíamos adotar, por exemplo, o que a 
Alemanha começou por intermédio de amplo enten
dimento presidido pelo próprio Chanceler Helmut 
Kohl* com membros de seu gabinete, com entidades 
sindicais, com centrais siridicais e com entidades pa
tronais. Chegaram a algumas conclusões. Na Ale
manha 1 O% da população economicamente ativa 
está desempregada Existem quatro milhões de de
sempregados alualmente. Estão propondo que dois 
milhões, até o ano 2000, sejam reintegrados ao mer
cado de trabalho. Como? O governo se propõe a en
xugar seus gastos em até 40%, procurando fixá-los 

neste nível. Ou melhor, fixar as economias neste ní
vel. Segundo, os trabalhadores aceitam receber as 
folgas ao invés das horas extras, os desempregados 
que recebem seguro-desemprego abrem mão de 
25% se por acaso forem chamados para um empre
go e não o assumirem. E já estão vislumbrando, 
para os próximos meses, o sistema de redução dos 
encargos sociais. 

O Sr. Fernando Bezerra- V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço, com prazer, 
o nobre Senador Fernando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 
Srs. Senadores que restrinjam os seus apartes ao 
tempo regulamentar de dois minutos, no máximo, 
para que o orador possa concluir o seu discurso 
dentro do tempo que lhe é assegurado. 

O Sr. Fernando Bezerra - Serei breve, Sr. 
Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimen
tar o Senador Hugo Napoleão pela importância do
tema que traz a debate nesta Casa. Tive oportuni
dade, na semana passada, de aqui tecer alguns 
comentários sobre o desempenho da economia 
em 1995 e a sua perspectiva em 1996 e trouxe ao 
conhecimento do Senado as dificuldades que ha
veremos de enfrentar nl!Sse primeiro semestre de 
1996. E aí há um grande desafio, que não é do 
Senado, que não é dos empresários, que não é 
somente dos trabalhadores, mas de toda a socie
dade brasileira: é a questão do desemprego. Hoje, 
pela manhã, tive a oportunidade, com a responsa
bilidade que tenho também como Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, de entender
me com S. Ex'-, o Ministro do Trabalho, no sentido 
de que juntos possamos encontrar as alternativas 
e as soluções que o Brasil espera de todos nós. 
Imediatamente, entrei em contato com os líderes 
de trabalhadores das três principais centrais sindi
cais, nuuma proposta para que nos entendamos 
dentro de urna pauta de temas discutidos aqui em 
diversos pronunciamentos. Creio, do lado dos 
empresários, que a questão do emprego passa, 
em primeiro lugar, pela questão da sobrevivência 
da empresa, que sofre hoje o drama terrivel da 
inadimplência, vitima de urna taxa de juros nociva, 
vítima de uma política econõmica que, compreen
demos, obtém êxito no combate à inflação, mas 
que, com certeza, exagerou na dosagem dessa 
taxa de juros, no ternpo em que foi publicada, a 
toda a economia Precisamos imediatamente, den
tre as propostas aqui apresentadas, que se esta-
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beleça alguma linha de crédito de capital de giro,. 
sobretudo para as pequenas e médias empresas, 
e que o Governo faça investimentos em setores 
que respcndam imediatamente aos estímulos des
sas aplicações, os setores intensivos na ocupação 
de mão-de-obra, como aqui foi colocada a constru
ção civil e adicionaria também o setor de turismo, 
que, no Nordeste, tefTJ.!espostas imediatas e con
seqüências extremamente positivas em sua eco
nomia Em resumo, a preocupaÇão dos empresá
rios, a dos trabalhadores e, enfim, da sociedade 
brasileira é a mesma que V. E# traz a este Se
nado. Aqui foi colocado, com uma propriedade 
extrema pelo meu Líder, Jader Barbalho, que 
essa é uma questão política talvez a mais séria 
que tenhamos para dar seqüência a um desem
penho da economia que resulté' positivamente 
para o no\iSO País: Quero renovar meu cumpri
mento a v. E# e dizer que, de nossa parte, da 
parte dos empresários, haveremos de dar o 
melhor dos nossos esforços na direção de ven
cenmos esse desalio, que é de toda. a sociedade 
brasileira 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador 
Fernando Bezerra, V. E# traz uma contribuição 
inestimável, na medida em que, como Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria, já mostra 
quais são os pontos a serem atacados dentro do 
contexto das propostas que a Instituição está a de
senvolver. 

O Sr. Romero Jucá - Concede-me V. E# um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com prazer, no
bre Senador. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Hugo Napo
leão, como Senador experiente e Líder do PFL. V. 
Exª traz nesta tarde a posição não só do nosso 
Partido mas, acredito, uma síntese do pensamento 
de todos os Senadores. Gostaria de, em rápidas 
palavras, concordando com os posicionamentos 
de V. E# e apoiando-os, ressaltar a importância 
da desoneração das folhas de pagamento, da mu
dança do perfil na legislação no tocante à contra
ção de mão-<le-obra Mas quero aqui destacar 
duas questões que também considero da maior 
importãncia A primeira é a implementação de uma 
política de desenvolvimento regional, uma política 
federal que enfrente os desequilíbrios regionais; a 
segunda, refere-se ao fortalecimento da agricultu
ra Sem dúvida nenhuma, esses dois pontos irão 
estancar, irão barrar e reverter o quadro de migra
ção que vive hoje o interior do nosso País. Não po-

demos nos calar ao ver o homem do campo e o mo
rador das pequenas e mécf1as cidades brasileiras se 
deslocarem às grandes cidades e se transforma
rem em desempregados urbanos. Penso que essa 
questão é da maior importãncia Sei que V. Exll 
concorda com essas posições, mas gostaria de re
ferendar e ressaltar esses pontos, porque acredito 
que o enfrentamento da questão do desemprego 
terá que ser realizado por meio de um amplo pro
grama desenvolvido por todas as forças da socie
dade brasileira 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - t verdade, Sena
dor Romero Jucá. Construção civil, agricuitura e 
equilíbrio regional. 

O Sr. José Agripino- Permita-me V. E# um 
aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- CoOCEido o aparte 
aV.E~ . 

O Sr. José Agripino - Quero cumprimentar o 
meu Líder pelo seu oportuníssimo pronunciamen
to. V. Exª expõe, de forma muito clara, o preço 
que o País está pagando pela estabilidadec que 
conquistou. A taxa de juros a que o País se obri
gou para equilibrar o càmbio gerou um enorme dé
ficit interno. Ao se verificar o Orçamento da União, 
pode-se perceber que a parcela dos recursos des
tinados ao pagamento da dívida interna talvez cor
responda ao que sobrária para - isso ocorreu no 
passado - se aplicar em investimentos plblicos, 
em obras plblicas, que eram manchetes de jor
nais. Hoje, nos jornais do País, não se vêem mais 
an(ncios de megaobras, de obras de infra-estrutu
ra que gerem empregos. É verdade que a estabili
dade proporcionou satisfação para alguns milhões 
de brasileiros que estão empregados. Hoje, o po
bre come melhor, se estã empregado; quem é da 
classe média baixa compra um vídeo-cassete em 
vinte e quatro parcelas módicas, se está emprega
do; quem é da classe média propriamente dita 
compra um automóvel que anteriormente nunca 
pensou adqr..irir. Esses estão satisfeitos. E o de
sempregado, que, cada vez mais, está em maior 
número? Portanto, essa é a questão que V. Ex" 
deseja aferir; se a aferirmos com objetividade, 
esse ponto é de fundamental importância para a 
sustentação do Plano Real e para a sustentação 
politica do Governo, que terá que entender os re
clamos das ruas. Penso, no entanto, Senador 
Hugo Napoleão, que a solução deste problema 
não passa apenas por um esforço de governo. Os 
ganhos fiscais do País não foram suficientes para 
o equilíbrio do pagamento da dívida externa. Claro 
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que a taxa de juros tem que ser atacada para que 
se possa gerar alguma sobra e haver investimento 
fundamentalmente na agricutura, sim, que empre
ga milhões de pessoas, na construção civil, que 
emprega milhões de pessoas nas cidades. Mas 
urge um pacto social, urge um esclarecimento à 
sociedade. Deve haver a responsabilidade de 
cada brasileiro empregado QO futuro do próprio 
País, pois é preciso que se entenda que o Gover
no sozinho não resolverá o problema. É necessã
rio haver a compreensão da sociedade brasileira e 
dos empregados, para que aquilo que acontece 
: :-:; :oações modernas, como a Alemanha, como o 
Japão, como a Coréia, a conSCiência de cidadania 
se reproduza aqui, se quisermos ser modernos. 
Acho que V. Ex• abordou com muita propriedade 
esta questão. É um debate que se impõe nesta 

· Casa e é oferecido pela sua iniciativa pioneira. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - É verdade, Se

nador José Agripino. A aliança para o emprego, 
essa é a palavra de ordem. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Exi' me 
concede um aparte, nobre Senador? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazer, ouço 
V. E#, nobre Senador. 

O Sr. Antonio Cerlos Magalhaes - Nobre· Lí
der, atendendo ao pregão do Presidente José Sar
ney, não apresentarei a V. Exi' nem à Casa o meu 
plano de governo sobre desemprego. Apenas que
ro dar o meu aplauso a V. Exi' pela oporlunidade 
ào seu discurso e pela advertência que faz à Na
ç:ão, através do Senado, para pro!>lema tão cru
ciaL Espero que as autoridades· da República 
olhem com atenção o assunto que V. Exi' ventila 
com tanta propriedade e percebam que também é 
necessário olhar para esse aspecto, que é tão im
portante para a tranqüilidade da Nação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado a 
V. Exª. As palavraS de V. Ex'- constituem, antes de 
mais nada, um estí mui o. 

() Sr. Darcy Ribeiro - V. Exi' concede-me um 
aparte, Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - OUÇCH> com pra
zer, Senador Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro- Sr. Senador Hugo Napo
leão, meus nobres Pares, a questão do desemprego 
' ~ :-neis qrave questão da sociedade brasileira 

.. · .. _.;. . :-c :.'-'"<'! ''~. violência desencadeada, da 
· ·• ,.·. •··:>·'· ,;,_, ,,..,:c;.:Jres, de todas as desgray>..s que 

<o;r.l0s vis<o. Entre estas desgraças, uma das maio
res é a incapacidade do Governo, esse Governo de 
um sociólogo tão competente como Fernando Henri-

que, de olhar o que es1á sucedendo na sociedade 
brasileira, cuja estrutura de emprego mudou pro
fundamente. Tínhamos uma estrutura de emprego 
faminta de mão-d&-Obra; gastamos milhões de í n
dios, importamos milhões de negros, importamos 
milhões de europeus quando lá acontecia o que 
está acontecendo aqui, agora, quando o povo se 
transformava em gado humano exportado, porque 
cedia às necessidades do mercado de trabalho. 
Hoje, numa nação de 160 milhões de habitantes, a 
filosofia do Governo não é olhar para esse povão 
imenso, que tem o sagrado direito do emprego 
para poder comer, para nào se prostituir, pára não 
se entregar à droga. Em lugar disso, toda a políti
ca do Governo é deSempreguista, é irrespcinsavel
mente desempreg!Msta. Inclusive, aqui, no Sena.
do, quando votamos essas doidas privatizações, 
está implícito nelas- jogar metade dos trabalhadO:. 
res na rua. O próprio Governo tem intenção de 
despedir metade dos funcionários. Cada pessoa 
de certo nível social que é despedida, por sua vez 
despede uma empregada doméstica, dE;Spede 
mais gente dependente dela, engrossa a carreira 
enorme dos brasileiros famintos que nós não olha
mos. Nós já enfrentamos un:t problema tremendo, 
porque, tendo-se fortalecido o latifúndio, e o lati
fúndio tendo expusado milhões de trabalhadores 
rurais, com medo da aplicação da legislação do 
trabalho, e por sua própria postura, porque não 
precisava dessa mão-de-obra, concentrou-se uma 
massa tremenda de subempregados e desempr.:
gados nas periferias e nas favelas. A isso se 
·acrescenta a política desempreguista do Governo. 
Um governo de 1 60 milhões de habitantes devia 
ter se preocupado com esse povo, com a sobrevi
vência desse povo. Este Governo vive ainda ofus
cado pela miragem do lucro, o lucro que presidiu o 
Brasil nos últimos vinte anos, lucro para as esco
las privadas. Somos o mico pais do mundo que 
fez escolas para dar lucro, para dar dinheiro. 
Todo o ensino superior, em vez de multiplicar-se 
nas universidades ·públicas, multiplicou-se nas 
universidades privadas. Todo o sistema hospita
lar que tínhamos, público e de santas-casas, foi 
transformado em casas de negócio. Esse mesmo 
espírito está instalado no Poder Público agora, 
com o seu pendor, com a sua mania neoliberal já 
do;smor;;oiizada no mundo, mas que aqui continua 
s~tdo G~f";r;!da p~rB o sornme;1to 13: p:1'?- a t.~·:!:::-:: 

do t=Jvo hr:=-:Slt~iro. 

. O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeyo a conbi
buição de V. Exª e devo dizer que é isso que esperac 
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mos: que o Governo dê respostas à aHura. imedia
tas, concretas, urgentes para que possamos enfren
tar esse problema. 

Sr. Presidente, vou encerrar meu pronoocia
mento agradecendo a atenção do Senador Bernar
do Cabral por haver me cedido este tempo e, 
mais, dizendo que acho que o Plenário desta Casa 
já deu a resposta, por ,meio dos diversos apartes 
em que cada um dos Srs. Senadores ofereceu a 
sua contribuição, dando, por assim dizer, as con
cltJSões, que são, a meu ver: a construção civil, 
através da resolução de problemas sociais pelo 
emprego, de problemas econõmicos pelo espaço 
geográfico a ser abrangido, de problemas políticos 
pelo engajamento do Governo novamente na era 
de construções, seja de escolas 9.u de hospitais, 
enfim de habitações; e da agricultura a juros ra-

. zoáveis e não aqueles negociados no ano passa
do, em 1995, porquanto considerados escorchan
tes para os produtores, sobretudo para os peque
nos e os médios. 

Estamos encontrando o caminho, as soluções 
para a aliança para o emprego que proponho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui!o obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napo
leão , o Sr. Renan Galheiros, 2!2 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é octr 
pada pelo Sr. Levy Dias, 3!'. Secretário. 

Durante o discurso do Sr Hugo Napo
le!!o, o Sr.Levy Dias. deixa a cadeira da~ 
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar

. _ney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que o Senado 
Federal realizará sessões deliberativas de segunda 
a sexta-feira, nesta e na próxima semana, em cum
primento a dispositivo regimental. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra pela ordem ao Senador Antonio Carlos Va
ladares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, encontra-s$ em tramitação nesta Casa, 
uma· vez que 'já foi âpieciado pela Comissão de. 
ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, um requerimento 
sobre a convocação do ex-presidente do INCRA, 
Francisco Graziano. 

Esse requerimento já está devidamente instruí
do com o parecer proveniente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e em condições de 
ser votado, de acordo com o que dispõe o art 167 
do Regimento Interno: 

Art 1 f)f. Ao ser designada a Ordem do 
Dia, qualquer Senador poderá sugerir ao 
Presidente a inclusão de matérias em condi
ções de nela figurar. 

Como, Sr. Presidente, essa matéria já cum
priu todo o interstício regimental, peço a V. Exl! 
que a inclua na Ordem do Dia antes de 7 de feve
reiro, uma vez que a Comissão do Sivam possivel
mente até essa data estará colocando em votação 
o relatório do Senador Ramez Tebet. Caso con
trário, ela ficará prejudicada pelo Plenário, o que 
não seria de bom alvitre, porque é da maior im
portância que o Sr. Francisco Graziano seja 
convocado para dar as explicações sobre o iní
cio do escândalo que motivou a formação dessa 
supercomissão. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

verificará se a matéria está devidamente instruída 
Tendo passado o interstício regimental, atenderá V. 
exa 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao nobre Sen<Dlr Epitooio Cafeteira (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Qlintanilha (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srl!s e Srs. Senadores, gostaria de registrar 
duas açi5es ocorridas, no dia de hoje, da maior im
porlância para os Estados da Amazônia e, em espe
cial, para os ex-Territórios Federais, no caso: Rorai
ma, Amapá, Acre e Rondônia 

A primeira, ainda pela manhã, foi urna reunião 
no Ministério das Relações Exteriores, no ltarnaraty, 
ocasião em que foi discutida, entre outras questões, 
um plano de atuação dos Governos do Brasil e da 
Venezuela no sentido de ampliar o relacionamento e 
as intervenções conjuntas. 
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Nessa reunião, !ralou-se sobre a possibilidade 
da vinda do Presidente da Venezuela. Rafael Calde
ra, que, provavelmente no mês de abril, visitará as 
cidades de Boa Vista, Manaus e Brasilia. A vinda 
dessa autoridade tem um significado da maior im
portância para a nossa região. É a explicitação poli ti-. 
ca de uma prioridade jã definida quando da visita do 
Presidente Fernando Henriqye à Venezuela; uma 
explicitação politica de ações conjuntas que, sem 
dúvida. implementarão novos tempos na Amazônia 
Ocidental. 

Na pauta de entendimen1os estã, por exemplo, 
a implementação da linha de transmissão de energia 
de Guri, na Venezuela, até Manaus, resolvendo deli- · 
nitivamente a questão gravíssima de abastecimen!D 
de energia que entrava o desenvoly,jmen1o dos Esta
dos de Roraima e do Amazonas. Também estã na 
pauta de entendimentos o acordo de atuação con
junta da Petrobrás e da companhia de petróleo da 
Venezuela, inclusive no tocante à exploração petroli
fera da fronteira, além da implementação da assina
tura do acordo da área de livre comércio entre o 
Mercosul e a Venezuela, abrindo um precedente 
fundamental para a integração do Mercosul e dos 
países do Pac!o Andino. 

Sem dúvida. esse encontro preparalório de 
hoje no ltamaraty ressalta a prioridade que o Gover
no brasileiro, vem dando à questão. 

Gostaria, corno parlamentar de Roraima. corno 
parlamentar membro titular da Comissão Conjunta 
Internacional do Meroosul, de ressaltar esses enca
minhamentos e dizer da nossa satisfação e do nos-

. so apoio a esses desdobramentos. ·· 
A atuação do Ministro Lampreia e do Errtlaixa

dor Sebastião do Rego Barros serão de fundamental 
importãncia para a agõJZação dos procedimen1Ds 
técricos, a fim de que em abril, em Boa V'ISta e Ma
naus, os Presidentes Fernando Henrique Cardoso e 
Rafael Caldara possam assinar tralados e protoco
los técnico-operacionais que cómeeem a implemen
taras ações que queremos. 

Além desse encontro ocorrido de manhã, gos
taria de reportar à Casa o resultado de um importan
te encontro, hoje à tarde, da Bancada de Senadores 
de Roraima, Amapá, Rondônia e do Acre com o Mi
nistro Nelson Jobim, buscando solucionar o proble
ma da remuneração dos policiais civis dos ex-terriló
rios. Essa questão foi abordada aqti hã uma semana 
durante a votação do projeto de lei referente à Carreira 
da Policia Federal. Naquele momento, defendemos 
uma emenda a esse projeto de lei, no sentido de res
guardar a equiparação e a isonomia dos policiais fede. 

rais. Os entendimenlos evoluíram, mas ainda existe 
urna discussão com a ãrea econõmica. 

O que eu gostaria de registrar aqui é exala
mente a prioridaáe, a atenção, que o Ministro da 
Justiça estã dando a esse problema. S. ~ discu
tiu com os Senadqres da Bancada e entendeu que 
é injusto dar 200% aos policiais federais, 170% 
aos policiais do Distrito Federal e apenas 30% aos 
policiais de Roraima, Amapá, Rondônia e Acre. S. 
E~ se comprometeu conosco a procurar caminhos 
e a mediar um entendimento com a ãrea econõmi
ca do Governo e com o Ministério da Administra
ção, para que possamos resolver essa questão e 
aprovar rapidamente o projeto que dispõe sobre o 
quadro de carreira da Policia Federal. 

Gostaria de registrar ainda que, além de empe
nhar~ na discussão de novos valores das gratifica
ções, o Ministro jã atendeu a alguns de nossos plei
tos. O primeiro deles é que os policiais dos ex-terri
tórios sejam também enquadrados na carreira Ativi
dade do Estado. É a.m pleito importante para valori
zação desses quadros em extinção. 

Outro detalhe ~que ficou esclaltleido, 
e que constava no proje!o de lei que tramita nesta 
Casa, é que os policiais civis dos ex-terri1órios não 
precisarão abrir mão de ganhos anteriormente obti
dos na Justiça. No proje!o havia um dispositivo dú
bio e que, de certa forma, dava a entender que os 
policiais civis, ao optarem por esse enquadramento, 
teriam de abrir mão de causas jã ganhas na Justiça, 
~os valores estão sendo Calculados. Na verdade, 
fi<;ou esclareCido, com a coneordãncia .do Ministro, 
que isso não serã necessãrjo e que as conquistas 
garantidas pela Justiça a esses trabalhadores das 
policias serão pagas e encaminhadas da forma cor
reta pelo Governo. 

Outra questão importante é o prazo de enqua
dramen1o que o Ministério e o Màrio concordaram 
que fosse ampliado de 60 para 120 dias, dando a to
dos aqueles que trabalham na fronteira e nas locafl
dades mais distantes condiÇão de se habiliterem e 
de pleitearem esse enquadramento. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, gostaria de registrar o importante avanço da 
Bancada dos Senadores dos ex-territórios e do Mi
nistro da Justiça, no sentido de procurar uma solu
ção justa que beneficie os policiais civis dos ex-Ter
ritórios que desempenham importante trabalho nes
sas ãreas. É importante a valorização desses quadros. 
Tenho certeza de que, com esse entendimento com o 
Ministro Nelson Jobim e com a aquiescência do Minis
tério da Administra;:ão e da área econômica, nós vâ-
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lOS chegar a un a:ordo que possibililal'á a aprova
ão de um proje1o jus!D para esses servidores. 

Era o que tinha a âiZer. 
Mui1o obrigado, Sr. Presidenle. 
O SR. PRESIDENTE (Levi Dias) - Sobre a 

nesa. pareceres que serão ridos pelo Sr. 12 Secrelá
io em exercício, Senador Antonio Garlos Valadares. 

São lidos os Se§uintes: 

PARECERES: 

PARECER~19,DE1996 

Da Comissão de Serviços de Intra
Estrutura, sobre a Mensagem n2 309, de 
1995 (Mensagem n2 973, de 18 de selem
bro de 1995, na origem), do Sr. Presiden
te da República, encaminhando ao Sena
do Federal propost3 para que seja aulorl
zada a República Federativa dO Brasil a 
contralar operação de doaÇão, junto ao 
Governo do Japao, destinada à assistên
cia técnica no ambito do projeto de des
centralizaçao de transporleS urbanos em 
cidades de médio porte, no valor equiva
lente a Y136,400,000 (cent:l e tr1n1a e seis mi
lhi!es e quaboee1tos mil ienes japoneses). 

Relalor. SenadorWaldeck Omelas 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República, nos termos 
do âiSposto no art 52, inciso V, da Constituição Fe
deral, e por intermédio da Mensagem rPl 309, de 
1995 (Mensagem rPl 973, de 18 -·de setembro de 
1995, na origem), encaminha para exame do Sena
do Federal propos1a de oo11bala;ão de operação de 
doação pela República Federativa do Brasil, junto ao 
Governo do Japão, destinada à assistência técnica 
no ântJito do proje10 de descentralização de trans
portes urbanos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a Y136,400,000 (cento e trinta e seis mi
lhões e quatrocen10s mil ienes japoneses), com as 
seguintes características financeiras: 

a) Donatário: RepCblica Federativa do Brasil 
b) Doador: Japão, representado pelo Banco In

ternacional para Reconstrução e DesenvoMmento 
(BIRD) 

c) Pedido: Formulado pelo Ministro de Estado 
dos Transportes 

d) Natureza da Opetaçã:J: Doação oom encargo 
e) Valor: Equivalente a Y136,400,000 (cento e 

trinta e seis mHhões e quatrocentos mn ienes japo
neses) 

f) Finalidade: Aportar recursos para o proje10 
de descentralização de transportes urbanos em ci
dades de médio porte 

g) Data-Limite ,asa o Desembolso: 30 de junho 
de 1996, não se preverKio a locação de recursos 
para contrapartida 

Os au!Ds do presente processo encontram-se 
instruidos com a documentação exigida pela Resolu
ção rPl96, de, 1989, restabelecida pela Resolução rPl 
17, de 1992, do Senado Federal, notadarnente os 
pareceres favoráveis da Secretaria do T escuro Na
cional (Parecer STN/COREF/DIREF rP!325, DE 31-
8-95) e da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional 
(Parecer PGFN!COF n"- 923/95, de 12-9-95), ates
tarKio a legalidade e enquadramento da operação 
ora analisada nos preceitos vigentes. 

O presente processo foi previamente aprovado 
na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal, acolhendo parecer do ilustre Senador Pe
dro Piva, consubstanciado no Projeto de Resolução 
,_ 145, de 1995, do Senado Federal. 

É o Relatório. 

11 -Voto do Relator 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos tennos do art 52, inciso V, da Constituição Fe
deral, a autorização de operações de natureza finan
ceira de interesse da União; dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, como no caso da opera
ção ora relatada 

Especificamente, cabe considerar que, no caso 
de operações de natureza financeira que não apre
sentem ônus para o Tesouro Nacional, como no pro
cesso ora relatado, dever-se-ia simplificar a tramita
ção da maléria. prescirldindo inclusive da apreciação 
especifica, por meio de uma au10rização prévia, de 
caráter global, por parte do Senado Federal, confor
me proposta que es10u encaminharKio à coriSidera
ção dos ilustres pares. 

T ai providência se reveste da maior oportuni
dade, pois a s~ificação da tramitação evitará, 
como no presente caso, que prazos sejam perdidos 
e benefícios postergados, jã que havia um desenr 
bolso previsto para o ano de 1995, que não se con
cretizou em virlude do relardarnento da aprovação 
por esta Casa 

A presente doação. Cl(o valor atual é de cerca de 
R$1 .250_000,00, não apresen1a qualquer encargo fi
nanceiro para o T escuro N00onal, nem na forma de 
conlrapartida, serKio o !Ílico encargo operacional pre
vis10 a correta e específica aplicação dos recursos na 
finarKiade estabelecida no respectivo contraiO. 
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Sobre a doação ora analisada, cujos aspec
tos legais e econõmicos jã se encontram .devida
mente apreciados pela Comissão competente, 
cabe acrescentar que trata-se efetivamente de 
questão de alta relevância a descentralização de 
transportes urbanos em cidades de porte médio, 
sendo importante ressaltar, no projeto a ser finan
ciado com a presente doação, os estudos a serem 
desenvolvidos para as regiÕes metropolitanas de 
Belo Horizonte e Recife, onde efetivamente exis
tem graves e urgentes problemas de tranSPOrtes 
urbanos, tanto de passageiros como de cargas, 
além dos estudos globais e estratégias gerais para 
as cidades de médio porte. 

Em face da relevância da destinação dos re
cursos a serem obtidos com a operação de doação 
em questão e considerando que fo!Wn cumpridas as 

· exigências legais pertinentes à matéria, manifesfo
me, assim,' favoravelmente a que se au!Drize a Re
pública Federativa do Bl'8SI1 a realizar a operação de 
doação pretendida 

Em função da necessidade eventual qe prorro
gação do prazo final de desembolso, permito-me 
submeter à consideração da Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura um substitutivo ao: 

EMENDA III!! 1-CI 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N> 145, DE 1995 

Autoriza a Repúblicá. Federativa do 
Brasil a contratar operaçao de doaçllo 
junto ao Governo do Japao destinada a 
assistência técnica no amblto do projeto 
de descentralizaçlio de transportes urba
nos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a Y136.400,000 (cento e trinta 
e seis milhOes e quatrocentos mil ienes 
japoneses). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 Q É: a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de doação, junto ao Go
verno do Japão, destinada a assistência técnica no 
âmbilo do projeto de descentralização de transpor
tes urbanos em cidades de médio porte, no valor 
equivalente a Y136.400,000 (cento e trinta e seis mi
lhões e quatrocentos mil ienes japoneses), com as 
seguintes características: 

a) Dr~atário: República FederatiVa do Brasil 

b) Doador: Japão, representado pelo Banco ln
teramericano para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) 

c) Natureza oo Opelaçao: Doa;:ão com encargo 
d) Valor. Equivalente a Y136.400,000 (cento e 

trinta e seis milhões e quatrocentos mil ienes japo
neses) 

e) Finalidade: Aportar recursos para o projeto 
de descentralização de transportes urbanos em ci
dades de médio porte 

f) Data-Umite Para o Desembolso: 30 de junho 
de 1996, ou data posterior, a critério do doador, 
não se prevendo alocação de recursos para con
trapartida 

Arl 22 A autorização concedida por esta Re
solução deverá ser exercida m.m prazo de 540 (qui
nhentos e quarenta)'dias, contados da data de sua 
publicação. ·~' 

Art 3!' Esta Resolução entra em vigor na data 
se sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de Janeiro de 1996. 
- José Agripino Maia, Presidente - Waldeck Or
nellas, Relator- Gerson Cama1a - Elcio Ãlvares 
- Nabor Júnior - Freitas Neto - José Roberto 
Arruda - leomar Quintanilha - Lúdio Coelho -
Ney Suassuna - Pedro Piva -Mauro Miranda -
VHson Kleinübing - C3rlos ·Bezerra - Romeu 
Tum a. 

PARECER N> 20, DE 1996 

Da Comissao de Constituiçlio, JmiD
ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
Emenda à Constituiçlio n" 1, de 1996 
(Proposta de Emenda à COnstituiçlio n" 
48-C, de 1995, na Casa de origem), ele ini
ciativa do Deputado Cunha Bueno e ou
tros que, dá nova redaçlio ao inciso 11 do 
art. 192 da Constituiçlio Federal. 

Relator: Senador José lgnãcio Ferreira 

I - Relatório 

A Câmara dos Deputados enviou à aprecia
ção do Senado Federal, após tramitação e aprova
ção naquela Casa legislativa, a Proposta de 
Emenda à Constituição n" 48-C, de 1995, de ini
ciativa do Deputado Cunha Bueno e outros, que 
dã nova redação ao inciso 11 do art. 192 da Consti
tuição Federal. 

A proposta pretende alterar o inciso 11 do art. 
192 da Constituição Federal, incluindo a expressão 
resseguro, dentre os tipos de estabelecimenlos cuja 
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autorização e funcionamento serão reguados pela 
lei complementar a que se refere o caput do citado 
artigo, e excluindo a expressão e do órgão oficial 
ressegurador do texto constitucional ora vigente. 

A Proposta de Emenda à Constihição em pau
ta foi apresentada à Câmara dos Depulados, nos 
termos constitucionais, em 1 1 de abril de 1995. 

Na Justificativa apj;esentada, assinalam os au
tores que: 

A emenda pretende incluir, na flexibili
zação do monopólio, o resseguro, tendo em 
vista a necessidade de se buscar, através 
da fiVre concorrência, um desempenho do 
mercado segurador compatível com as exi
gências do mundo moderno, na opção de 
escolha operacional do rftelhor serviço e 
pe(o menor custo. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi enca
minhada à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação para análise de admissibifrdade. O Relator 
designado apresentou parecer favorável à admissibi
lidade, que foi aprovado pela Comissão, tendo a ma
téria seguido à Comissão Especial constituída para 
o exame de mérito. 

Instalada a Comissão Especial, em 27 de se
tembro de 1995, com o fim de debater a matéria, 
foram realizadas audiências públicas de que parti
ciparam representantes de diversos setores inte
ressados da sociedade civil, com posicionamentos 
diversos sobre o tema, havendo a ressaltar o de
poimento do Presidente do !!:JStituto de Ressegu
ros do Brasil, Dr. Demósthenes Madureira Filho, 
favorável à quebra do monopólio estatal na área 
de resseguros. 

Ao final dos trabalhos, concluiu o ilustre Depu
tado Antônio do Valle. designado relator de mérito, 
pela aprovação da proposição em pauta, na fomna 
de substitutivo, sem que houvessem emendas apre
sentadas naquela casa Legislativa 

O parecer final foi acolhido na Comissão Espe
cial e enviado ao Plenário da Câmara dos Deputa
dos, onde, no dia 5 de dezembro último. foi aprova
do em primeiro turno e, no dia 13 subseqüente, em 
segundo turno, vindo agora ao Senado Federal para 
discussão e votação. 

Consoante o rito especial previsto para as Pro
postas de Emenda à Constituição, no art 356 do 
Regimento Interno do Senado Federal, foi a proposi
ção ora relatada encaminhada a esta Comissão do 
Senado Federal, à qual cabe emitir parecer sobre a 
matéria 

À Proposta não foram apresentadas emendas 
nesta Comissão. 

É o Relatório. 

li-Parecer 

Primeiramente, deve-se observar que a pro
posição em pauta cumpre os requisitos de admis
sibilidade previstos no art 60 . da Constituição Fe-
deral. · . 

Com efeito, a Proposta de Emenda Constitu
cional n2 1·, de 1996, foi apresentada por número su
ficiente de Deputados, conforme previsto· no inciso 1 
do artigo supracitado; não incide nas vedações cir
cunstanciais inscritas no seu § 1 "· e nem nas limi
tações materiais que constam de seu § 4"-

Por outro lado, a proposta busca alterar dis
positivos que constam no Gapítulo IV Do Sistema Fi- · 
nanceiro Nacional, do Título VIl Da Ordem Econó
mica e Rnanceira da Constituição Federal. e que 
compõem a assim chamada Constituição Econômi
ca, ou seja, a parte da Lei Maior que trata dos temas 
econômicos e que, na carta de 1 988, pela prif118ira 
vez em nossa his1ória constitucional. foi p<:'sta e:n 
um título especifico. 

A alteração fundamental que se pretende impli
ca pôr fim ao monopólio d~ atividades de ressegu
ros do Brasil, conforme ora consta do art 1 92, do 
Estatuto Supremo. • 

No que ãJZ respeito à juridicidade das propos
tas de alteração constitucional de que ora se trata, 
parece-me que está plenamente atendida 

~.Logo de pronto deve-se deixar claro, quanto à 
aprovação da presente Proposta de Emenda à 
Constituição, que o novo ordenamento não desguar
necerá o Pais de instrumentos jurídico-constitucio
nais que garantam a defesa dos interesses nacio
nais contra o possível abuso do direito de empreen
der, já que. conforme diSpõe o art. 174, caput, da 
Lei Maior. 

Art 174. Como agente normativo e re
gulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fis
calização, incentivo e planejamento, sendo 
este detenninante para o setor público e in
dicativo para o setor privado. 

Portando, a ConstituiÇão Federal é dotada - e 
assim pemnanecerá- de instrumentos jurídico-legais 
que pennitem resguardar o papel que o Estado bra
sileiro deve exercer como agente normativo e regu
lador da atividade econômica, em defesa dos inte
resses nacionais. 
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No que se refere à queslào econôínica, em ge
ral, e, especificamente, ao fim do monopólio das ati
vidades de resseguros, parece-nos que ele deve ser 
saudável. 

Já em seu art. 12, a Constituição Federal dis
põe com clareza que a Repúbjica Federativa do 
Brasil constitli-se em Estado democrático de direi
to e tem, como fundamento, entre outros, a livre 
iniciativa, princípio reiteradoi!.no art. 170, caput, 
assim como o da livre concorrência, expresso no 
inciso IV do mesmo artigo, reforçados ainda pelo 
parágrafo único que preceitua que. a todos é livre o 
exercício de qualquer atividade económica, inde
pendentemente da autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos excetuados em lei. 

A intervenção do Es1ado do domínio econôini
co dá-se, então, por determinação dl!. própria Consti-

. tuição, que, além de enumerar taxativamente, no art. 
177, incisoS I a V, o espaço de monopólio da União, 
fixa expressamente, no art. 173, as condições para a 
exploração direta, pelo Estado, de amnclade econô
mica, não como detentor do monopólio, mas sim
plesmente como agente da atividade econõmica, em 
concorrência com particularidades. . _ _ . 

Ora, tais princípios basilares são absolutamen
te infiensos à intromissão do Estado na economia, 
que hoje, portanto, deve cingir-se à exploração dos 
monopólios expressamente previstos (art. 177, da 
CF), assim como a a5$!Jnção excepcional da ativida
de econõmica, quando presentes os pressuposlos 
do art. 173. ·· -

Nos demais casos, cabe ser observado o cita
do preceito do art. 174, que regula o papel do Esta
do, o que se pode depreender do texto proposto 
para o art. 192, inciso 11, que diz dependerem, os ti
pos de estabelecimentos elencados, de regulamen
tação por lei complementar para a autorização e fun
cionamento, designativos da licença estabelecida 
pelo Estado para o exercício de uma atividade sobre 
a qual deve zelar e fiscalizar. 

Ao Governo cabe exercer seu poder político 
para, em seu papel de agente normativo e regula
dor da atividade económica, planejar, incentivar e 
fiscalizar o papel dos demais agentes econõmicos, 
ao encontro dos superiores interesses da sociedade 
brasileira 

Com relação ao órgão oficial ressegurador, a 
legislação que regula a atividade de seguros atribui 
tal mister ao Instituto de Resseguros do Brasil - IRS, 
criado pelo Decreto-Lei nº- 1.186, de 3 de abril de 
1939, em pleno Estado Novo, em cenário segura
mente incompalivel com o momento histórico e com 

os princípios que nortearam a Carta Constitucional 
de 1988. 

Ademais, o Decreto-Lei nº- 73, de 21 de nevem. 
bro de 1966, que atualmente rege a atividade de se
guro e de resseguro, corrfieriu ao IRS a natureza de 
sociedade de economia mista. à qual a Constituição 
destina a exploração de awidade econômica ou a 
prestação de serviços pCblicos. mas não o desem
penho da atividade regulamentar com um conjunto 
de atribuições que caracterizam o verdadeiro mono
pólio da alividade de resseguro, o que soa incolfl)a
tível com os princípios da .&vre iniciativa e da livre 
concorrência inscritos na Constituição. 

Verifica-se, assim, que a modificação propos
ta significará sensível aperfeiçoamento do texto 
constitucional, na medida em que deixa livre às 
empresas privadas a atividade de resseguro, que 
não deve pertencer ao Estado e sim sujeita à sua 
fiscalização. 

Igualmente, quanto ao mérito, afigura-nos con
veniente e oportuna a abertura do mercado de res
seguro à fivre iniciativa, pelas razões expressas em 
fórmula sintética, porém judiciosa, na justificação en-

. caminhada pelos autores da Emenda 
De fato, o mundo modema não mais se com

padece, salvo poucas e parlicularíssimas exceçõ
es com a exploração da alividade económica pelo 
Estado, sem ganhos para a economia e com pre
juízos para a eficácia e para o consumidor, haven
do a ressaltar, no caso específico, a notícia de 
que, atualmente, apenas quatro outros países 
ainda convivem com o monopólio estatal de res
seguros, nenhum dos quais no continente sul
americano. 

Por outro lado, a supressão dos privilégios 
que a legislação concede ao IRS não importará a 
extinção do Instituto. Significará a entrada de com
petidores na prestação dos serviços de ressegu
ros, com reflexos diretos nos preços do seguro, 
dos quais o resseguro é insumo fundamental. Se
guramente, a introdução da competitividade no seg
mento de resseguros resultará em queda de pre
ços, em benefício direto do consumidor nacional. 

Adicionalmente, cumpre-nos assinalar que a 
organização e funcionamento dos segmentos de se
guro e resseguro deverão ser objeto de lei comple
mentar, que disporá sobre o Sistema Financeiro Na
cional. A alteração do texto constitucional, produzida 
pela promulgação da presente Emenda, permitirá à 
lei complementar disciplinar a matéria a salvo de 
questionamentos quanto ao sentido e alcance do 
disposto no inciso 11 do art. 1 97, que restará afinado 
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com os princípios orientadores da Ordem Econõrni
ca e Rnancéii"a expressos na Constlt!.ição Federal. 

Por oporltslo, devemos deixar registrado que 
o processo de reforma constitucional, ora em cur
so, não fragiliza a Constib.ição Federal de 1988, 
como querem. alguns; antes a revigora imensamen
te. Isso porque, na medida em que alualiza o texto 
constitucional, adequando o País legal ao País real, 
reveste a Carta Magna "'da legitimidade social ne
cessária para que seja reconhecida e respeitada 
pelos brasileiros. 

lU-Voto 

Pek; expos1D, sou a favor da aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n2- 1 , de 1996, 
ora relatada, na forma encaminhada pelá Câmara 
dos Deputados. ~ 

Sala das Comissões, 31 de janeiro de 1996.. -
lris Rezende, Presidente - José lgnácio, Relator -
Ney Suassuna -Lúcio Alcantara (abstenção) - El
cio AlvareS -Jefferson Peres - Roberto Freire -
Freitas Neto - Carlos Patrocinio - Bemal:do Ca
bral - Ramez Tebet - Romeu Toma - Josaphat 
Marinho (abstenção). 

Brasflia, 31 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente da CCJ. 
1. A proposta ora analisada pretende alterar o 

inciso 11 do art 192 da Constituição Federal, incluin
do a expressão resseguro, dentre os tipos de esta
belecimentos cuja autorização e funcionamento se
rão regulados pela lei complementar a que se refere 
o caput do citado artigo, e exCluindo a expressão e 
do órgão oficial ressegurador do texto constitucional 
ora vigente. 

. 2. A referida Proposta de Emenda à Constitt.i
ção, após tramitação e aprovação na Câmara 
dos Deputados, vem .à apreciação do Senado 
Federal, tramitando na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, confonne dispõe o Re
gimento Interno. 

3. Nessa Comissão, foi designado Relator o 
Senhor Senador José lgnãcio Ferreira, que apresen
tou Parecer e Vo1D favorável à aprovação da maté
ria, na forma como foi encaminhada pela Casa de 
origem. 

4. De princípio, cumpre citar que a proposição 
em paula cumpre os requisitos de admissibilidade 
previsJDs no art 60 da Constituição Federal, jã que 
foi apresentada por numero sufiCiente de Deputa
dos, confonne previs1D no inciso I ao artigo supraci
tado; não incide nas vedações circunstanciais inseri-

tas no seu§ 1", uma vez que não estamos sob a vi
gência de intervenção federal, estado de defesa ou 
estado de sítio, e nem nas limitações maleriais que 
constam do seu §#'-,já que não tende a abolir a for
ma federativa de Estado; o vo1D direiD, secre1D, uni
versal e periódico; a separação de poderes; ou os 
direitos e garantias individuais. 

5. Assim, configuram-se plenamente atendidas 
a constitucionalidade e juridicidade da proposta de 
alteração constitucional de que ora se trata 

6. O que se pode afirmar é que a Proposta de 
Emenda à Constituição ora analisada pretende des
constitucionalizar o tratamento do tema resseguro, 
remetendo sua disciplina para a. legislação comple
mentar, que irá estabelecer a fonna e o espaço de 
aluação do lnslilulo de Resseguros do BrasH - IRB, 
não cabendo, à luz da simples aprovação da PEC 
em questão, a mensuração prévia do eventual enfra
quecimento do IRB. 

7. Analisando a intenção do legislador, é válido 
antecipar que deverá ser promovida uma abertura 
das alividades de resseguro à iniciativa pril!ada, 
conforme inclusive já ocorreu no passado, tendo 
deixado de existir na década de 60, quando as 
permissões anteriormente concedidas foram revo
gadas. 

8. Assim, pode-se prever que não mais haverá 
o caráter monopolista da alividade, ora sob exercício 
do IRB, o que estabelecerá um novo padrão de 
ah ~o, devido à concorrência, conduzindo, por 
cer1D, ao aprimoramento do se1Dr, com maior eficiên
cia e qualidade, e menores CUS1Ds de resseguro, im
pactando, de forma positiva, todo o mercado de se
guros. 

9. Tal efeito representará- _é de se esJ)erar
maiores benefícios para os consumidores nacionais 
de seguros de todas as modalidades, já que pode
mos esperar uma queda de preços e uma sadia 
coiJ1letiÇâo entre os fornecedores de tais produtos e 
serviços. 

10. Especificamente em relação ao IRB, a 
aprovação da presente PEC não ii11Jiica, nem mes
mo induz, um processo de privatização daquela enti
dade, cuja manutenção do controle estatal não está 
vinculada ao dispos1D no art 192, da Constituição 
Federal, e muito mais, está expressa nas orientaçõ
es de governo e nas decisões a serem submetidas 
ao Congresso Nacional, no âmbito do Programa Na
cional de Desestatizaçã.o, havendo a ressaltar a 
atual exclusão do IRS da relação de entidades priva
tiZáveis, confonne o disposto na Medida Provisória 
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nº-1270, de 12-1-96, quando dã nova redação ao§ 
3"- do art. 2" da Lei nº-8.031, de 12-4-90. 

11. Pelo exposto, acompanho a maniiesfação 
do ilustre Rela1Dr, Senador José lgnácio •.•. 

Senador Bemardo cabral. 
O SR. PRESIDENTE (levi Dias) - O expedien- . 

te &do vai à publicação. · · 

Coricedo a palavra aõ "Senador JÓsé Roberto 
Arruda. (Pausa) ... . · · 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor-
ge. (Pausa) . 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Uma. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa) 

AS~. MARINA SILVA- Sr. Presidenle, peço 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levi Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador T eotonio Vilela Alho. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinü
bing. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa) 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
permita-me inverter a minha ordem com a·da Sena
dora Marina Silva. S. Exª estã inscrita logo após, e 
eu poderia esperar. 

O SR. PRESIDENTE (Levi Diás) - Por slbs&
tuição, concedo a palavra à Senadora Marina Silva 

V. Exª pode falar sentada, se assim o desejar. 

A SRA. MARINA SILVA- (PT-AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) -
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também 
ao Senador Eduardo Sqllicy. 

Serei breve. Apenas quero fazer um registro. 
Infelizmente, o Estado do Acre, com raríssimas ex
ceções, é claro, tem sido manchete nos jornais com 
notícias bastante desagradáveis, como é o caso da 
morte do sindicalista Chico Mendes, o assassina1D 
do Governador do Estado do Acre, o trabalho escra
vo, a ameaça de assassinato de padres, a explora
ção irregular de madeiras. Atualmente as manchetes 
dos principais jamais do País referenrse às atitudes 
do Governador do Estado do Acre, Sr. Orleir Gameli. 
Vou elencar apenas aigumas: 

- Cameli: estilo capataz; 

- Escândalo no Acre; 
- Cameli: um campeão de falcatruas; 
- Orleir Cameli é investigado pela polícia; 
- Govemadcx:.do Acre utiliza 4 CPFs; 
- cadeia ou Governo -editorial da Folha de S. 

Paulo; 
- Cameli usa verba secreta para dar mesada a 

aliados. 
Essas manchetes não foram criadas por mim 

nem pela Oposição aqui do Senado, mas por jornais 
de circulação nacional, em função das dezoito de
núncias que eslão hoje na Procuradoria da Repúbli
ca. Os documentos referentes a elas formam um vo
lume que pesa 150 qLilos. O Governador é acusado 
de vãrias irregularidades e improbidades administra
tivas. 

Nós, Senadores do Acre, vãrias vezes estive
mos com o Ministro da Justiça e até mesmo com o 
Procurador da República, Dr. Geraldo Brindeiro, 
para pedir que sejam investigadas essas irregulari
dades; das denCncias que estão na Procuradoria 
da República, quatro foram acatadas e encami
nhadas ao Superior Tnbunal de Justiça 

Hã uma notícia importante, que desejo· regis
trar desta tribuna: no dia 16 de fevereiro, na Corte 
Especial do Superior Tnbunal de Justiça. serã ou
vido o Governador Orleir Gameli no Inquérito n" 
186, que apura o Co1111ênio 001/95, no valor de 
R$60 mil para recuperação de quinze qLilômetros 
de estrada no Município de Cruzeiro do Sul. Esses 
recursos foram para a cxinta particular do empre
sário Orleir Cameli, que também jã foi prefeito da 
Capital. 

Acostumados com riotícias ruins, considera
mos esta alvissareira. pelo menos do ponto de vis
ta da Justiça Temos esperanças dé que sejam fei
tas .as devidas apurações e que seja OtNido o Go
vernador, até para que ele tenha amplo direilo de 
defesa, como prevê a Constituição Federal. Não é 
desejo da Oposição nem de ninguém que ele seja 
prejulgado. As denúnci~ feilas pelos Senadores, 
pelos representantes da sociedade civil e pela so
ciedade de modo geral são bastantes contunden
tes. Com certeza. Haverã peça mais do que sufi
ciente para que o Governador pague pelos erros 
que cometeu. 

Gostaria de reiterar que, no dia 16 de fevereF 
ro, na Corte Especial do Superior Tribunal de Jus
tiça serã otNido o depoimento do Governador do 
Estado do Acre, Orleir Carneli, a respeito do re

. passe de dinheiro público para a sua conta parti
cular. 
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Mullo obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo 

a palavra ao Senador EdUIIldo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Prcrul

cia O seguinte ÕISCUISO. Sem revisão elo orador.) -
Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, algoos Sena
dores parecem ter solicilado ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso I.IJI8 explicação à opinião pú
blica sobre os méritos do Projeto Sivam, antes da 
sua apreciação e votação neste plenário. . 

Não sei como o Presidenle da Rep{illica V8l se 
referir a todos os problemas considerados pelos Se
nadores. De nada aciantará Sua Excelência fazer 
I.IJI8 exposição à Nação, cizendo que está tudo em 
ordem, sem se referir, por exemplo, que o Tnl:ulal 
de Contas da União observou irregularidades, sem 
considerar o estudo que a SBPC fiJz sobre a inleli-

. ência nac;ional e o Sivam, estudo esse que deg . do .,.,_._ 
monstra que se poderâ l88lizar 1.m proJeto ........-
ma de VIQilência da Amazônia com melhor participa
ção da indústria e da tea!Oiogia nacional, passivei-

. mente gas1ando menos US$400 ou US$500 rnill16eS 
em relação à proposta que está, em princípio, para 
se 1881izar. 

Gostaria de comenlar algumas das observaQO
es feitas pelo coordenador elo projeiD elo SisiBma de 
V"çlancia da AmazOnia, Brigadeiro Guido Resende 
de Sousa, em entrevisla ao jornal O Estado de 
s.Paulo, no último domingo. 

Respondendo se a presença de fulcionãrios 
pagos pela Esca no proc s s s > de seleção elas em
presas não é motivo para anular o conba!D, cisse o 
Brigadeiro Guido Resende de Sousa: 

"() Senador Eduardo Suplicy (PT -SP) 
passou três horas aqli e tive a Oj)Oit16lidade 
de explicar a ele que a Raylheon não foi es
colhida pela Esca. Foi escolhida por tn:iO
nários do governo, pagos pelo governo, 
através da Esca. Além do mais, sabemos 
que a Esca mantinha contraiDS com pelo 
menos 20 E!rf4XesBS, sendo duas delas a 
Dasa e a Unisys, que laiOOém disputaram a 
concorrência e perderam. São contratos de 
sigilo de infonnaçOes comeltiais. comoos no 
meio. O que mais se estranha é que, até 
hoje, não foi encontrado docmlenb assina
elo entre a Esca e a Thomson. Não houve 
acordo entre as duas? Até hoje, não apare
ceu nentun patriota para mostrar. • 

Nessa mesma entrevista, ao ser indagado se 
tinha conhecimento dessa relação, o Brigadeiro GU
do Resende de Sousa respondeu: 

"Coordeno uma equipe de cem ex-fun
cionários da Esca (Como ele já me havia 
dito). Muitos conhecem os meandros do pro
jeto e desconfiam que a Esca tinha preferên· 
cia pela Thomson. Mesmo assim os funcio
nários, que .eram do governo, mas pagos 
pela Esca, usaram critérios técnicos para 
escolher a Raytheon. Depois da seleção, os 
cantatas entre a Esca e a Raytheon foram 
mU1o diliceis, pois a primeira achava que 
devia ganhar mais e a segunda não concor
dava.• 

Ora. aqui está mU1o bem registrado. Foi esco
lhida a Raytheon por funcionários elo governo, pagos 
pelo governo, através da Esca. Confirma-se aquilo 
que algoos Senadores aqui registraram como inade
quado. Tudo indica que o Brigadeiro Guida Resende 
de Sousa não está consciente da ilegalidade, sem 
falar na falta de idoneidade, de uma comissão de li
citação composta por pessoas estranhas ao órgão li
citante. Aliás, uma comissão de seleção, porque não 
se tra1ava propriamenle de uma licitação públicà 

Ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o 
Presidente Itamar Franco houve por bem dispensar 
a &citação, que agora o Senado quer recomendar 
que seja realizada. . 

Cabe perguntar em que legislação baseou-se o 
Ministério da AeronáutiCa para compor aquela co
missão. A Esca ere prestadora de serviços do Minis
tério da Aeronáutica, todavia as pessoas remunera
das por ela eram seus funcionários e somente a ela, 
Esca, deviam lealdade. Caso seja aceita a versão do 
brigadeiro, teremos também de aceitar e considerar 
nalural, por exemplo, o caso do Presidente do ~
co elo Brasil, assinalado nesta semana pela Veja, 
Paoo César Ximenes, que contratou, sem licitação, 
o Banco Cindam, de propriedade de seu amigo Luiz 
A~rio Gonçalves, para negociar todas as ações da 
Brasilseg, segtndora do Banco do Brasü, na procu
ra de novo sócio. Como se o Banco do Brasü não 
fosse instituição pllllica que precisa obedecer à lei 
de &citação. Teremos também de considerar noJ1!lal 
que o Banco EconOmico, de propriedade do Sr. An
gelo caJmon de Sã, tenha liberado, contrariamente 
ao disposto na Lei 4.595, empréstimos para empre
sas de sua propriedade. Não precisaria, na visão 
dele, seguir a lei. 

No que diz respeito aos técnicos que atualmen
te encontram-se sob contrato temporário com a ln
fraero - porque houve uma referência aos funcioná
rios que eram da Esca e agora estão. sob co~trato 
temporário com a lnfraero -, caso desejem continuar 
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na empresa, deverão ser aprovados em concurso 
público. Aqui não se coloca em dúvida sua capaci
dade técnica, entretanto a Constituição Federal veda 
o ingresso no serviço público sem concurso. Será 
que a sociedade brasileira pode tolerar o descumpri
mento de sua legislação seja a que título for? Será 
que, dentre 157 milhões de brasileiros, seriam esses 
técnicos os únicos gabaritados para desenvolver o 
Projeto Sivam? '" 

Sr. Presidente, é preciso que haja muita cla
reza, pois a escolha da Raytheon está inevitavel
mente contaminada pela forma inadequada com 
que estavam sendo remunerados os funcionários 
da Esca. 

Guido Resende de Sousa menciona que não 
se acha o cof'tralo entre a Esca e !!. Thomson. Seria 
muito estranho haver um contrato entre a Esca e a 
Thomson com igual característica do contrato entre 
a Esca, a Raytheon e a Uder. Por que razão? Por
que o contrato que existiu - que o Senador Antonio 
Carios Magalhães divulgou - entre a Esca, a Rayt
heon e a Uder menciona o entendimento de exclusi
vidade entre elas. Se o Brigadeiro Guido Resende 
tem conhecimento de um documento de igual teor 
entre a Esca e a Thomson, que o áJVulgue. Aí se 
mostraria mais uma característica muito estranha da 
Esca, porque estaria existindo, ao mesmo tempo, 
um contrato de exclusividade e de entendimento 
com a Raytheon e com a Thomson, o que nitida
mente seria urna contradição; ambos os contratos 
estariam praticamente anulados. 

Assim, Sr. Presidente, espero que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, se resõlver explicar à 
opinião pública nacional o que vai fazer com o 
Projeto Sivam, diga que vai seguir a recomenda
ção do Senado, no sentido de realizar licitação pú
blica. 

Está expresso hoje nos jornais que o Senador 
Ramez T ebet já teria chegado à conclusão de reco
mendar ao Executivo, como Relator, a licitação pú
blica Mas acredito que esse assunto será objeto de 
votação no Senado Federal. 

Se tiver oportunidade, amanhã, a Senadora 
Benedita da Silva, por ocasião do café da manhã 
que tomará com o Presidente Bill Clinl!ln, perguntará 
se S. Ex• considera legítima a decisão que o Sena
do Federal poderá vir a tomar no sentido de propor 
nova licitação pública, permitindo-se a Raytheon e 
qualquer outra empresa norte americana. bem corno 
de qualquer outro país, e sobretudo, também, as 
empresas brasileiras - conforme sugestão que o Se
nador Osmar Dias aqui levantou, colhendo já o nú-

mero de 27 assinaturas. Dessa maneira, a cada dia, 
· cresce o número de Senadores que estão assinando 
a proposta. Espero que o Presidente BiU Clinton, se 
houver oportunidaOe de a Senadora Benedita da Sil
va formular a pergunta, não á!Qa senão que, obvia
mente, considera legítima a decisão do Senado Fe
deral, até porque o Senado norte-americano, acreál
to, em cirt:unstãncias semelhantes, estaria tornando 
sua postura nessa direção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -'Concedo a 

palavra ao Senador Epitacio Cafeteira (Pausa) 
Concedo a palavra ao·Senador Leomar Quinta

nilha (Pausa) 
Os Srs. Senadores Oclacir Soares, João Fran

ça e Gnberto Miranda enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex% serão atendidas. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO.) - Sr. 

Presidente, SI% e Srs- Senadores, as teorias po
líticas clássicas, baseadas na noção d~ força. 
certamente ficariam embaralhadas se tomassem 
conhecimento de que um imperador, apenas 40 
dias após assumir o poder, enfrentou e derrotou 
uma rebelião derrtro da corporação militar incum
bida da sua defesa. Rebelião que pretendia der
rubá-lo do poder. E, em seguida, esse imperador 
vitorioso anistiou os rebeldes, e mais ainda, rein
tegrou-os às suas forças armadas e, mais ain
da, os promoveu. Mais confusos ainda fica
riam os teóricos da ciência política se soubes
sem que tal procedimento, repetido em outras 
oportunidades no governo desse imperador, 
deu certo. O imperador governou, saiu do po
der quando quis, num império onde os imperado
res acabavam sempre derrubados por golpes mi
litares. 

Isso ocorreu aqui mesmo no BrasH. A rebefião 
foi dos militares da Aeronáutica, em Jacareacanga, 
em 1956. O autor dessa proeza foi o mais expressi
vo representante da cultura política brasileira, um 
imperador no sentido que a teoria politica empresta 
a esse conceito, mas essencialmente um democra
ta, o ex-Presidente Juscelino KLbHschek, que aqui 
homenageamos hoje na passagem dos 40 anos do 
início de seu governo. Hoje, Juscelino é historica
mente reconhecido pela sua inE-,.avel capacidade 
empreendedora, mas antes de tudo foi um gênio da 
ação política. 

Para ocupar os militares que lhes pooeriam ser 
hostis, potencialmente instaladas na Marinha e na 
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Aeronáutica, ao contrário de provocar o medo para 
impor a autoridade, deu-lhes um presente. A compra 
do porta-aviões Minas Gerais, colocou em disputa 
as duas corporações pela uso do novo equipamento. 
Mas não foi uma simples distração, tinha também a 
sua marca de empreendedor. A tecnologia de Pri
meiro Mundo criou urna alternativa profissional ao 
então exagerado engajwnento político das corpora
ções militares. É essa diferença em relação ao mo
mento his1órico atua1 que des1aco. 

As gerações que agora chegam à vida políti
ca, sem dúvida, estranham tanta preocupação 
com as corporações militares. Afinal, vivemos um 
período de ressaca do poder militar, depois de 21 
anos de regime autoritário. Nada parece aos jo
vens tão distante como o retorno dos militares ao 
poder. No período de Juscelino era o inverso. 

· Após uma Rrolongada vivência de intervenções mi
litares na vida política, as corporações militares 
estavam historicamente predispostas a assumir o 
poder. Havia entre os militares como que uma no
ção de dever, um sentimento de obrigação de ocu
par o poder para prestar um serviço à nação. Foi 
esse espírito que Juscelino enfrentou, desarmou, 
ou, de fato, adiou, pois ele iria se consumar mais 
tarde, com os militares assumindo abertamente o 
poder. 

No governo Juscelino a preparação do terreno 
para o presidente governar foi estrategicamente fm
damental. Ele não encontrou tudo pronto, teve de 
criar condições para exercer o poder. Sem essa pre
paração não haveria condições de surgir o empreen
dedor, o presidente que transformou o País, dando 
novo impulso à industrialização, ao atrair a indústria 
estrangeira; recuperando a auto-estima do brasHeiro 
ao criar essa fantástica Brasília, uma obra que hoje 
ninguém no mundo tem mais capacidade de cons
tnir com tamanha magnitude. Enfim uma lista 
exaustiva de realizações. 

Nunca se comprovou tão verdadeiro o slo
gan de um campanha eleitoral como o da campa
nha de Juscelino que prometia dar ao Brasil 50 
anos de progresso em apenas cinco anos de gover
no. Mas, ao vermos hoje Juscelino, com a perspec
tiva e a isenção de ânimos que o longo tempo pas
sado nos permite, acho que o seu slogan de cam
panha foi moc;lesto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos dias 
atuais, quando o valor da política é negado pelo ma
cartismo de plantão, que a injuria impiedosamente, 
quero lembrar que o slogan da campanha eleitoral 
de Juscelino omitiu o legado maior que Juscelino 

nos deixou: a sabedoria política. Um motivo de orgu
lho para a inteligência brasileira. 

É o que penso, Sr. Presidente 

O SR. JOÃO' FRANÇA {PMDS-RR.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, está em tramitação 
no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à 
Constituição número 33-A, de 1995, que modifica o 
sistema de previdência social, além de outras provi
dências. 

As medidas propostas, por seu caráter de largo 
e profundo impacto no sistema da previdência so
cial, têm merecido a atenção de toda a sociedade ci
vil organizada, particularmente junto à classe traba
lhadora, que está vendo com certo temor e descon
fiança as modificações e alterações que podem vir a 
ser introduzidas em nos5a Carta Magna 

Das muitas alterações elencadas na Proposta 
de Emenda à Constituição, vou deter-me hoje em 
uma contra a qual manifesto de pronto meu posicio
namento. Trata-se da extinção da aposentadoria es-

. pecial para os professores, expressa no art 1 O da 
referida PEC. 

Entendo eu, Sr. Presidente, ser de inegável 
mérito a aposentadoria especial para os professo
res, categoria profissional de cujo labor depende a 
expectativa de futuro dos povos civilizadoS e sobre a 
qual repousam as esperànças de acesso de crian
ças, jovens e adultos ao mundo da informação, do 
saber e do conhecimento. 

É bem verdade que outros grupos profissionais 
contribuem com significativa parcela de seu traba
lho para concretizar a socialização do conheci
mento. No entanto, é pelas mãos dos professores, 
nas salas de aula, nas bibliotecas das escolas, 
nas recreações dos pátios, que crianças ainda de 
tenra idade iniciam-se no moodo das letras e dos 
números. É também pelas mãos dos professores 
que os jovens penetram no entendimento comple
xo das organizações sociais, dos teoremas e 
equações, das línguas e das literaturas, das mistu
ras químicas e dos compostos orgânicos. Mais tar
de, pelas mãos dos professores começam a nas
cer os cientistas, os pesquisadores, os especialis
tas. Ainda é pelas mãos dos professores que mi
lhares de adultos vencem a limitação do analfabe
tismo e adentram na realidade da escritura. Em 
suma, Sr. Presidente, são os professores que ele
vam os povos à esfera maior da reflexão, do en
tendimento, da racionalidade, fazendo brotar em 
cada indivíduo a consciência de humanidade e ci
vilização. 
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Reconheço não ser essa missão que eu diria 
próxima de uma ação mágica, próxima das tarefas 
de super-heróis, próxima aos atos das divindades 
uma missão fácil e tranqOila. A par dos dissabores 
e tropeços · que todo desempenho profissional 
sempre acarreta, soma-se ao exercício do magis
tério o estresse emocional, o desgaste com a voz, 
a pres5ão da atualização..constante, a perda da 
tolerância no contínuo contacto com classes su
perlotadas. 

Há inclusive um estudo, Sr. Presidente, em
preendido no âmbito da Superintendência Central· de 
Saúde de Minas Gerais, sobre a aposentadoria por 
invalidez solicitada por professores. Pois bem, esse 
estudo relacionou seis categorias de doenças, nas 
quais mais se enquadram os pro~res. A primeira 
delas envolve problemas com a perda de voz e cirur
gias nas cordas vocais. A segunda refere-se a doen
ças no aparelho respiratório, ocasionadas pelo pó do 
giz. A terceira categoria remete a doenças nas arti
culações, especialmente no ombro, pelo uso exces
sivo do quadro negro. Noutra categoria ternos os ca
sos de tenossinovite, ocasionados pelo esforço re
petitivo de corrigir manualmente centenas e cente
nas de trabalhos de alunos. Doenças do aparelho 
cardiovascular constituem o quinto g~. Finalmen
te, aparecem em elevados percentuais os transtor
nos mentais. 

Como se vê, Sr. Presidente, Sris e Srs. Sena
dores, não é mera retórica nem demagogia barata a 
defesa que fazemos da manutenção da aposentado
ria especial para professores. Ba tem respaldo nos 
efeitos que as circunstâncias de trabalho ocasionam 
à saúde dos docentes. Lecionando em salas de aula 
superlotadas, o mais das vezes sem acústica, sem 
ventilação e sem iluminação suficientes, convivendo 
com turmas heterogêneas, §dando com alunos diff
ceis e problemáticos, não é raro o professor chegar, 
após quinze ou vinte anos de labor, ao limite de sua 
exaustão tisica e psicológica. 

Premidos pelos baixos salários, vamos encon
trar nossos professores dando número excessivo de 
aulas, em jornadas que se estendem das primeiras 
horas do dia até altas horas da noite, deslocando-se 
de uma escola a outra, pendurados em ônibus e 
trens superlotados, para assegurar o sustento míni
mo de suas famílias. Ou então, vamos encontrá-los, 
depois de árduas jornadas de magistério, fazendo 
bicos, vendendo produtos de porta em porta, para 
completar seu minguado ganho mensal. Desperdi
çam horas preciosas que deveriam ser ocupadas 
com estudo, com atualização, com correção de tra-

balhos, com preparo de aulas, com atendimento a 
alunos! Não é isso que queríamos ver, Sr. Presiden
te! Queriamos que os professores fossem tratados 
com a dignidade que sua relevante função social re
quer, e com o reconhecimento mínimo que toda na
ção voltada para o futuro devota aos profissionais do 
magistério. 

Além do mais, e não devemos nos esquecer 
disso, o gozo da aposentadoria especial é um di
reito inalienável conquistado após anos de intensa 
luta junto a sindicatos, parlamentares, órgãos de 
governo. Em absoluto trata-se de um privilégio 
corporativo ou de uma concessão populista, como 
gostam de apregoar os inimigos do magistério. In
serido na Carta Magna em meados de 1981, o dis
positivo que concedeu aposentadoria ao professor 
após 30 anos, e para a professora, após 25 anos 
de efelivo exercício em funções de magistério, de 
iniciativa do nobre Deputado Álvaro V alie, recebeu 
adesão maciça dos parlamentares do Congresso 
NaCional, que entenderam ser a proposição perti-
nente e justa. ' 

Não podemos permitir que agora, querendo o 
Governo resolver problemas de caixa da Previdên
cia, sejam suprimidos direitos dos trabalhadores 
brasileiros, que nenhuma culpa têm pelos desacer
tos e desmandos praticados anteriormente nas 
contas da Previdência Aliás, Sr. Presidente, o Go
verno, a meu ver, está querendo salvar um doente 
com o remédio errado: quando a sociedade espe
rava que o Governo iria promover o aumento da 
fiscalização para elevar a arrecadação da Previ
dência, muito longe disso ele se coloca. Investe 
contra os trabalhadores, tirando-lhes direitos legal 
e legitimamente conqlistados, corno a aposenta
doria por tempo de serviço, a aposentadoria espe
cial para professores, o reajuste dos benefícios 
dos aposentados pela mesma regra que reajusta 

- os salários dos trabalhadores em atividade. Pod~ 
mos antever o que acontecerá aos aposentados 
deste País se for aprovado tamanho despropósito: 
brutal achatamento de seus rendimentos, exata
mente no momento em que, maiS velho e com a 
saúde mais debilitada, mais precisa gastar com 
médicos e remédios. 

Decididamente, Sr. Presidente, os trabalhado
res brasileiros não merecem ser tratados com tanto 
descaso e com tamanha insensibilidade. FaçamoS a 
reforma do sistema previdenciário, sim! Mas respei
tando os direitos adquiridos e a dignidade de nossos 
trabalhadores! 
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Aos professores desse País, deixemos-lhes o em pleno curso cujos bons resUtados têm atraído a 
beneficio da aposentadoria especial, quamo mais atenção da imprensa e da opinião púbfica intemacio-
não seja como l.IT1a forma, ainda que enviesada. de naís. Ela deve ser analisada com alellção. a fim de 
co~nsar os baixos salários que recebem, ·os m?- · que possamos roJ!Iper aS amarras da resignação, do 
seros vencimen1Ds da folha de pagamento, os ver- conformismo e do desânimo. As vitórias contra o cri-
gonhosos valores de seus contracheques. me alcançadas pela cidade de Nova York e pelo seu 

Velando a favor da manutenção da aposenta- Departamento Municipal de Polícia em pouco mais 
doria especial para os professores não estaremos, é de um ano de administração do prefeito Ralph Giu-
evidente, conslruindo o cenáfio ideal de trabalho no liani, provam que uma comunidade decidida a expul-
magistério. MWil mais precisa ser feilo! Mas estare- sar a delinquência das ruas e retomá-las para os ci-
mos, com certeza. impedindo que se cometa Lma daclãos é capaz de inspirar as autoridades periCiais 
extemporânea injustiça para com os profissionais a com novo ânimo, novas doutrinas e novos mé1Ddos 
quem devotamos a educação de nossos filhos, e· em de trabalho. 
quem deposilamos as esperanças de construção de Examinemos, em primeiro lugar, os núneros 
um Brasil melhor para todos! desse êxito nova-iorquino no combate ao crime. Du

Era o que linha a dizer. Muito Qbrigado! 

O S~. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.) -
Sr. Pnesidente, SPs e Srs. Senadores, a preocupa
ção com os elevados e crescentes índices de violên
cia, criminafrdade e insegurança continua no topo da 
agenda das grandes questões que angustiam a 
consciência nacional. 

A escalada dos atentados à vida e à proprieda
de, endêrnica nos grandes centros como o Rio e 
São Paulo, parece agora estar se alastrando por re
giões e cidades antes consideradas modelos de se
gurança. Na última semana, por exell1llo, a opinião 
píblica blasr1iense alarmou-se com a surpreendente 
notícia de assalto à residência do Sr. Ministro da 
Jus1iça. As ameaças das quadrilhas de sequestrado
res, a proliferação do cancer moral e social do tráfico 
de drogas; os requintes de pervertidade que cada 
vez mais caracterizam os alaques contra mulheres, 
crianças e idosos de qualquer classe, a qualquer 
hora do dia e em qualquer bairro - da mais humilde 
favela à mais afluenle das vizinhanças - tudo isso 
está instilarrdo nos cidadãos, nas auiDridacles e na 
mícf~a a convicção desesperada de que nada pode 
ser feito para acabar com esse pesadelo. 

Contribuem para essa percepção negativa a 
proverbial lentidão dos trâmites judiciais, o colapso 
administrativo e humano do sistema penitenciário 
e a cronica inferioridade das polícias militares e ci
vis (em termos de efetivos, recursos materiais e 
tecnológicos) frente às hordas de ladrões, trafican
tes. assassinos e estrupadores, que dispõem de 
meios aparentemente inesgotáveis e arsenais cuja 
letal sofisticação faria inveja a qualquer rambo ou 
robocop. 

Minha intenção, Senhoras e Senhores, é co~ 
partilhar alguns fatos de uma experiência recente e 

ranle o primeiro semestre de 1995, o índice de as
sassinaiDs registrou uma queda da ordem de 31% 
em relação ao mesmo período de 94, primeiro ano 
da administração Giuliani. Os assaltos foram reduzi
dos em 21 ,2%; os rol.bos de carros, em 25,2%. Em 
comparação com os números relativos a 1993, es
sas estatísticas se tomam ainda mais dramálícas; 
redução de homicídios em 37,3%, de roubos em 
31 ,3% e de crimes sérios em geral, com queixas de
vidamenle registradas, em 27,1 %. 

Corno explica o responsãvel dineiD por essa 
transformação, o Comissário-Chefe Wiffiam Bratton, 
o deciínio na taxa de assassinaiDs significa que 44 
vidas humanas são poupadas todos os dias. No ain
da perigoso bairro do Bronx, 1.200 pessoas deixam 
de ser monas mensalmente. 

Nas galerias do fan1igeraclo melrô de Nova York, 
por onde circulam diariamente cerca de 3,5 millhões 
de p : s ; Jas, a taxa de crimes violentos despencou em 
64% e a de assaiiDs em impressionan1es 73%. 

No enlanlo, Sr. Presidente, a despeito de nú
meros tão eloquenles, que se traduzem em um am
biente de trabalho, negócios e lazer indiscutivelmen
te mais seguro para a população de Nova York e 
para os milhões de turistas americanos e estrangei
ros que a visitam, ainda assim, o trabalho da dupla 
Giulian?-Bratton continua a enfrenlar a frieza, o des
crédito e mesmo certa irritação por parte dei estab
Hshment acadêmico, jomalistico e de outros círculos 
bem-pensantes. 

Aparentemente espaniDsa. essa neação pode 
ser explicada pela duradoura influência da sabedoria 
convencional que dominou a criminologia americana 
ao longo das três últimas décadas. Essa sabedoria. 
logo transformada em artigo de fé orientador da 
ação de auiDridades policiais e judiciãrias, baseava
se no dogma de que crime seria produiD da privação 
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económica. da injustiça social e da discriminação ra
cial. Ou seja, a criminalidade não poderia ser com
balida com sucesso na ausência de uma transforma:
ção radical das condições de vida, trabalho. habita
ção, ele., das parcelas desprivllegiadas da popula
ção. Por isso, os policiais passaram a ser dissuadi
dos de assumir atitudes e de mmar providências que 
apenas exacerbariam ~ tensões sociais e raciais, 
sem solucionar as causãs estrulurais da criminalida
de. Cessaram as rondas de poficiamento ostensivo 
nas ruas. que, a1D continuo, foram 1Dmadas pelas 
gangues de ladrões e trafic3ntes. A polícia ficou re
duzida a uma postura meramente reativa, mobilizada 
apenas esporadicamente para responder a aumen-
1Ds anonnais das ondas de crimes. Assim desmoti
vada, privada de um senso de missão e de una 
doutrina pró-ativa, a corporação cálu vítima do imo
bilismo, qiJ!3I1do não da corn.pção pura e~ 

Ora, minhas Senhoras 'e meus Senhores, não é 
preciso grande esforço intelectual para identificar 
. as inconsistências e fragifidades dessa teoria Do 
pon1D de vista moral, ela é uma ofensa à esmaga
dora maioria de pobres hones1Ds, trabalhadores e 
cumpridores da lei. Do pon1D de vista lógico e his
tórico, a conexão causal prova-se, no mais das ve
zes, inversa. isto é, a insegurança pública eterniza 
o subdesenvolvirnen1D econônico e social de mLi
tas áreas urbanas, pois afugenta empresários e 
desestimula a abertura de novos negócios capa
zes de gerar empregos, impoS1Ds e bem-estar. 
Este aliás é o cerne do argumen1D do inglês Tho
mas Hobbes em Levialã, obra imortal do pensa
men1D político, escrita no s'éc:ulo XVII, bem comó 
da teoria do sociólogo e politólogo alemão Max 
Weber, que definiu o Estado corno a instituição de
tentora do monopólio legítimo da violência sobre 
determinado território. (Observo de passagem 
que é lícito derivar dessa definição weberiana o 
raciocínio de que as au1Dridades de qualquer nível 
que cruzam os braços por se considerar impoten
tes diante dos avanços da delinquência e da mar
ginalidade, resignando-se com a existência de 
santuários, baluartes e •zonas liberadas" sob con
trole do narcotráfico, onde a polícia tem medo de 
pisar, tais autoridades, de fato, estão cometendo 
crime de lesa-soberania nacional...). 

No inicio da década passada, essa teoria que 
legilimava a passividade diante do crime recebeu 
um duro golpe, representado pelos estudos do cien
tista político James Q. Wilson e do criminologista 
George Kelling- ambos da prestigiosa Universidade 
de Harvard. Num hoje memorável artigo de 1 982. inti-

ttiado "Broken Wmdows" ("VIdraças quebradas"), a 
dupla alinnava que a polícia e a sociedade estavam 
cometendo um grave erro ao desconsiderar e tolerar 
áenlados menores à ordem pública, tais como vidra
ças estilhaçadas, cenas de embriaguês, muros grafia
dos e assim por diante. Se esses pequenos deilos 
passassem a ser sistemalicament pt.ridos, a polícia 
estaria emi&Jdo uma mensagem clara sobre os tipos 
de comportamento socialmente 1Dieráveis e recon
quistaria a confiança e a estima da comunidade. 

Hoje, o professor Kelling é iJm dos principais 
assessores do Comissário-Chefe Bratlon e de seu 
adjun1D para estratégias de controle da criminalida
de, Jack Maple. 

Sob Brat1Dn e Maple e com o 1Dtal apoio de 
prefeito Giuliani, o Departamen1D de Polícia de Nova 
York ado1Du uma atitude decididamente pró-ativa. 
Com isso, registraram-se 1 8% mais prisões nos pri
meiros seis meses de 1995 que no mesmo período 
do ano anterior. 

Essa esbatégia, nolável por sua concisão e ob
. jetividade, compreende quatro aspec1Ds fundamen
tais. São eles: informação acurada e oportuna; ilção 
rápida e com alvos claramente definidos; táticas efi
cazes; e acompanharnen1D e avaliação incessantes. 

O segredo do sucesso está numa combina
ção de descentralização administrativa com té<ricas 
de gerência por objeliv<$ e restilados. As responsa
bilidades pela prevenção e repressão de delitos gra
ves, corno o narcotráfico, deslocaram-se das delega
cias especiais subordinadas a em comando central, 
para as delegacias distritais, que atuam corno unida
des completas e com grande au1Dnornia 

Para unificar perspectivas e assegurar uma 
firme coesão de propósitos, a estratégia Brat1Dn
Maple é incansavelmente martelada numa rigoro
sa programação de reuniões entre a cúpula do de
partamento e o pessoal das delegacias em interva
los frequentes e reguares. Esses encontros ser
vem para discutir investigações em curso, opera
ções especiais, surtos anormais e localizados de 
atividades criminosas, bem corno para uma análi
se critica de táticas e uma implacável cobrança de 
resultados, à base de prazos e metas tangíveis po
rém ambiciosos, o que é bom para manter o moral 
da equipe elevado. 

A reprogramação dos turnos de trabalho permi
tiu uma cobertura 1Dtal 24 horas por dia (antes, as 
patnihas funcionavam dentro dos horários limitados 
e conhecidos como qualquer repartição plblica, para 
alegria dos malfeitores, que sabiam as melhores ho
ras do dia para atacar sem ser pertubados). 
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As capacidades organizacionais de coleta. 
processamento e análise das estatísticas dos diver
sos crimes por região da cidade foram modern
izadas, e hoje os policiais nova-iorquinos formulam 
seus planos de ação baseados em informações 
atualizadas, em tempo real. 

Os efeitos psicológicos do policiamenlo osten
sivo são explorados ao máximo. Cabinas instaladas 
em trallers foram espalhadas 'Por todas as vizinhan
ças, dando apoio a investigadores que, vestidos com 
coletes à prova de balas, abordam qualquer pessoa 
em atitude suspeita ou em algum comportamenlo 
anti-social: vadios, mendigos agressivos, pedestres 
ou motoristas com aparelhageriS de som em alto vo
lume, bebedores de cerveja poslados nas esquinas. 
Os infratores são advertidos e, caso não apresentem 
documentos em ordem, são encaminhados à dele
gacia mais. proxima para identificação e autuação. 

Para este ano de 1 996, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a meta do Departamento de Polícia 
de Nova York, é baixar os índices gerais de crimina
fidade; em mais 9% ou 1 O%. Com isso, atingir-sa-ia 
o número mágico de 50% de declínio em relação a 
1990. Urna cifra que nem mesmo os críticos mais re
nitentes poderiam dar-se ao luxo de ignorar. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como 
afirmei no início deste pronunciamento, a experiên
cia nova-iorquina é rica em lições para nós no Brasil. 
A primeira e maior de todas elas talivez seja a de 
que as sociedades têm as taxas de delinquência que 
estão dispostas a !olerar - nem mais, nem menos. 

Aqui também estamos necessitadas de uma 
perestroika inteleciual em respaldo a uma nova 
abordagem para a prevenção e a supressão do cri
me. Chega de álibis sociológicos e de pseudojustifi
cativas. A causa do crime é o criminoso! 

Quando nos imbuímos desse óbvio ululante, 
percebemos o perigoso ridículo inerente às a!iludes 
e declarações de certos líderes de opinião, dirigen
tes de ONGs, militantes dos direilos humanos (dos 
criminosos, e não das vítimas, bem entendido! ••. ) e 
outros expoentes do esquerdisrno bem-pensante e -
o que é mais grave - auloridades governamentais 
constitucionalmente incumbidas de zelar pela segu
rança pública Um exemplo flagrante e recentíssimo 
dessa cegueira foi a passeala do movimenlo "Reage 
Rio", realizada na capital carioca Como não esca
pou sequer aos mais desatentos, nenhum cartaz, 
nenhuma faixa carregada pelos manifestantes fez a 
mais leve menção ao narcotráfico, que, como até os 
paralelepípedos da calçada sabem, é o fulcro da or
gia de violência que desfigurou a Cidade MaraVIlho-

sa. Por que essa gritante omissão, esse estranho 
"esquecimento"? 

Ora. Sr. Presiderte, é um segredo de porJChinelo 
que algt.m dos mais eminentes alirna:lores daquela 
manifeslaçã • são notórios ust.ários de drogas. Que au
loricB:fe moral têm essas pessoas para exigir o fim da 
violência no Rio ou em qualquer cidade do país? Não 
podem oferecer qualquer solução eficaz e dgna de crê
dilo simplesmente porque são parte do problema! 

É por isso que, passado o efeito catártico dSS: 
ses grandiosos psicodramas coletivos, movimenlos 
do gênero acálam invariavelmente resvalando n.mo a:> 
esquecimen1o e à mais rnelan::óriCa inconsequênCia. 

Bem sei, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senado
res, que para dissolver velhos estereótipos e fazer 
com que a sociedade brasileira e suas elites forma
doras de opinião assumam urna atitude racional, 
correta, livre de preconceitos e sobretudo produtiva. 
frente à greve questão da violência criminal, teremos 
de demor.r a maldita herança ideológica do regime 
militar auloritário que até hoje induz à confusão en
tre auloritarismo e auloridade legitima em especial 
no seio das gerações mais jovens. _ 

Pretendi com esta intervenção tão-somente dar 
uma modesta contribuição neste sentido. Como reza 
o velho provérbio chinês, urna jornada de mil léguas 
começa sempre com o primeiro passo. 

Mlilo obrigado. • 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) • Nada mais 

havendo a tratar. a Presidência vai encerrar ostra
balhos, designando para a sessão deliberativa ordi
nária. a reafizar-se amanhã. às qualorze horas e 
trinta minutos, a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 

lfem único 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
f\1!?.61, DE 1995 

Discussão. em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Consti11.ição n" 61, de 1995 (n" 182194, na 

. Câmara dos Depiados), que pennite a admissão de 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede at.tonomia às ins
titt.iÇões de pesquisa cienlílica e tecnológica, tendo 

Parecer favorável, sob n" 5, de 1996, da Co-
missão 

- de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 
(Segundo dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encer

rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h23min.} 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 8 a 31 de janeiro de 1996. 

(la Sessão Legisiativa Extraordinária da 50' Legislatura. 
convocada para o período deSde janeiro a 14 de revereiro de 1996) 

~-

(Art. 269, li, do Regimento Interno) 

PROJETOS AJ>ROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
· De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 
Total .. ---·---·-·-··--·~··-----3 

Janeiro de 1996 

Projeto de Lei da Câmara n• 124, de 1995- Complementar (n° 9/95-
Complementar, na Casa de origem)_ de iniciativa do Presidente da República, que 

in5titui jimte de custeio para a mamttenção da Seguridade Social, na forma do § 
-t• do art. 195 da Constituição Federal, e dá outras prm•idências. 

Sessão: 18.1.96 
Sancionado em 18.1.96- Lei Complementar n• 84, de 1996. 

Projeto de Lei da Câmara n• 140, de 1995 (n° 1.353/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o 
desmembramento e a reorgani:ação da carreira Policial Civil do Distrito 
Federal, fixa remuneração de seus membros e dá outras proridências. 

Sessão: 18. I. 96 

Projeto de Lei da Câmara n• 131, de 1995- Complementar.(n° 54/95-
Complementar, na Casa de origem), que altera o a11. 7" da Lei Complementar n• 
70, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece a contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social- COFJNS. 

Sessão: 25.1.96 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Senado FederaL ............ .A 

.. Total-·---·----·-·-·-··---···-4 

Projeto de Resolução n° 132, de 1995, que autori2'.a a Prefeitura do 
Município de São Paulo a emitir. mediante ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Município-LFTM/SP. destinadas ao giro da dívida mobiliária do 
Município vencível no 1° semestre de 1996. 

Sessão: 16.1.96 · - ' 
Promulgado em; 8. 1. 96 - Resolução n° I, de 1996\ 

' \ \ \ . \ 
\ 

Projeto de Resolução n° 3, de 1996, que autori2'.a o Governo do Estado do . 
Espírito Santo a contratar operação de crédito junto à C'ompànhia Vale db Rio · 
Doce- C'VRD, no valor de R$ 3.791.344, 56 (três milhões. setecentos e noventa 
e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), cujos· 
recursos serão destinados ao atendimen:to de projetos -n.as áreas de saúde e 
Justiça. 

\ 

Sessão: 18.1.96 
Promulgado em 23.1.96- Resolução no 2, de 1996. 

Projeto de Resolução D0 2, de 1996, que concede à República Federativa 
do Bra~il autori::ação para contratação de operação de crédito extemo junto ao 

Banco Interamericano.de DesemYJfl•imento·- BID. no 1•alor de cento e sessenta 
milhões de dólares norte-americanos, cujos recursos serão destinados a 
financiar, parCialmente, o Programa de Ciência e Tecnologia, cuja exeertção 
ficará a cargo da Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP. 

Se5são: 25.1.96 
Promulgado em 25.1.96- Resolução no 3, de 1996. 

Projeto de Resolução D0 9, de 1996, que mltori::a .o Estado de Mato 
Grosso a elevar temporariamente e em caráter excepcional, seu limite de 
endividamento para finç de emissão, mediante ofertas públicas, de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTE-MT. destinadas ao 
giro de sua dÍI•ida mobiliário l'encível no / 0 semestre de 1996. 

Sessão: 31.1.96 
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MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO 
DIPLOMA TICA 

De iniciativa do Presidente da República .. 10 

Total.·-·--·-·-·-··--·-·-·--·····-·10 

Janeiro de 1996 

Mensagem n• 299, de 1995 (n• 954/95. na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
RAPHAEL VALENTINO SOBRrNHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Panamá 

Sessão: 16.1.96-

Mensagem n• 305, de 1995 (n° 972/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
JOSÉ JERÔNIMO MOSCARDO DE SOUZA, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, p·ara exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Romênia. 

Sessão: 16.1.96 

Mensagem n• 313, de 1995 (n° 990/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
HELDER MARTINS DE MORAES; Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata, para, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Libéria, cumulativamente com a de Embaixador do Brasil junto à República de 
Gana. ' .'·. · 

Sessão: 16.1.96 

Mensagem n• 320, de.199S (no 1.041/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
HELDER MARTINS DE MORAES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Serra Leoa, cumulativamente com a de Embaixador do Brasil junto à República 
de Gana. 

Sessão: 16.1.96 

Mensagem n• 321, de 1995 (no 1.040/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 



Janeiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ROBERTO DE ABREU CRUZ, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Swiname, exeri:er à fimção de Embaixado!: do Brasil junto à Santa 
Lúcia 

Sessão: 16. L96 

Mensagem-no 396, de 1995 (n° 1.360/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
LUIZ AUGUSTO SAINT-BR!SSON DE ARAÚJO CASTRO, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Oriental do Uruguai. 

Sessão: 16.1. 96 

Mensagem no m,.de 1995 (n° 1.361/95. na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
CARLOS ANTONIO BETTENCOURT BUENO, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na 
Irlanda. 

Sessão: 16.1. 96 

Mensagem no 360, de 1995 (n° l.l92/95, na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ARNALDO CARRILHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Sessão: 24.1.96 

Mensagem n° 362, de 1995 (n° 1.194/95, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
SÉRGIO DE SOUZA FONTES ARRUDA, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do 
Brasil na Jamaica, exercer a de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das 
Bahamas. 

Sessão: 24.1.96 
·. ·. ~· .... ,ll":or-:7" ..... ~·.l"':'""~~J:'"'~.''"..,·• . .,. -·7'- ,· 

Mensagem !1° 100, de 1996 (n° 6/96. na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
JOÃO GUALBERTO MARQUES PORTO JúNIOR, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Nicarágua. 

Sessão: 24.1.96 
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PROPOSIÇÃO RETIRADA PELO AUTOR 
• 

De iniciativa do Presidente da República .... i 
Total.·--··---·--··-···-·-····~-··········1 

= 
Mensagem n• 361, de 1995 (n• 1.193/95, na origem). que indicou o nome 

do Senhor JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
aos Estados Unidos Mexicanos. 

(Retirada nos termos da Mensagem n• 106, de 1996. 
Sessão: 23.1.%~ 

Oll'TR.,'\S DEI.IBF.RAÇÕES 

Requerimento n• I, de 1996, do Senador José Sarney e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o Senador Federal, pela 
inserção em ata de um voto de profundo pesar, se associe à consternação do povo 
francês. por motivo do falecimento do Senhor François· Maurice Adrien 
Mitterrand, ex-Presidente da República Francesa. e que, por intermédio do 
Ministério das Relações Exteriores, se dê conhecimento dessa manifestação ao 
Governo daquele País. 

Sessão: 16.01.96 

Requerimento n• 2, de 1996, do Senador Eduardo SupJicy e da Senadora 
Benedita da Silva. solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata de um 
voto de profundo pesar pelo falecimento e a observação de um minuto de silêncio 
em memória do ex-Presidente da França. François Mitterrand, falecido no último 
dia 8. (Aprovado no que tange ao minuto de silêncio, em virtude da aprovação do 
Requerimento n• I, de 1996) 

Sessão: 16.01.96 

Requerimento n• 25, de 1996, do Senador Antônio Carlos Magalhães, de 
homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. Lourenço Na:ssib Chehab. 

Sessão: 22. 1.% 
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Requerimento n• 26, de 1996, dos Senadores Joel de Hollanda e Carlos 
Wilson, solicitando, nos termos regimentais, seja consignado em ata um voto de 
pesar pelo falecimento do Deputado Oswa1do Rabelo, do Estado de Pernambuco. 

Sessão: 22. L 96 

SU:MÁRIO IMS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
NA 1' SESS.\0 LEGISLATIVA EXTRAORDIN.~RIA DA SO' LEGISLATURA 

(8 a 31 d~ jan~iro d~ 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à sanção ................................................ -.~-················--3 

Projeto~ aprovados e ~adas à promulgação ................................................................ 4 

Mensagens relativas a escolha de chefes de missão diplomática .................................... 10 

Total de matérias aprovadas.·-·------·------...;;-----17 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Proposição retirada pelo autor ....................... : ............................................................... ! 

Total d~ matérias enviadas ao arquivo··------ ----------1 

1 :~.N:· ooôFiêíã· .. ~·. 

SGI\111/96 

SG!\1120/96 

SGM/28/96 

CORRESPONDÊNCIA EXPFDIDA PELA 
-SECRETARIA-GER\L D-\ !\lESA 

':' (l)F.m~ ~T .\.tU(f. <:: 
.. 

·. _ . .\SS(iSTO)-. . .. :· .... 
·~ 

... ~: . ., .. 

Promotor de Justiça do Encaminha avulsos de Projetos 
Estado de São Paulo de Lei que versam 5obre pátrio 

poder, separação judicial, 
divórcio e regime de visitas. 

Diretora da Sub•ecretaria Encaminha processo re~te a 
de Comissões consulta de documentos da 

Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito destinada a verificar 
irregularidades no Orçamento. 

Prefeito do Município de Encaminha avulso da Resolução 
Itaguai n• 69/95. 
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MES 
Janeiro 

Janeiro 

Janeiro 

Janeiro 

COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 
Mandato: 16-12-1995 A 14-02-1996 

Resenha das matérias apreciadas de 8 a 31 de janeiro de 1996 
~ 

I Requerimentos. ...................................................... Total: 04 I 

AUTOR TIPO EN' ASSUNTO SESSAO 
Dep. Millon RQN n• 10195-CR Sollcllando ao Senhor Mlnlslro da Fazenda lnformaçlo sobro 24101196 ês 11h 
Temer o~~ . ~ 

Dep. Milton RQN n• 11/95-CR Solicitando ao Senhor Ministro da Fazenda lnformaçlo sobre 24/01/96 às 11h 
Temer arrecadaçao do IOf. 

i 

Dep. Paulo RQN n• 12195-CR Sollcllando a convocaçao do Senhor Gustavo loyola, 24101196 ês 11h 
Bernardo Presidente do BACEN, para prestar lnformaç~es relacionadas 

ês tranferênclas do Senhor Angelo Calmon de Sá, no 
montante da U$ 600 miiMes para o Carlbe, e a duaçlo atuat 
dos bancos. 

' 

Dap.Sérglo RQN n• 13195-CR Sollcllando ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento 24101/96 ês 11h 
Guerra lnformaç~as quanto âs principais fontes de captaçlo da 

recursos do BNDES, bem como ·os valores dos desembolsos 
anuais da suas @PiiC@Ç~es e outros dados Informativos. 

RESULTADO 
Parecer Oral 

Relator Dep. Atneldo 
Madeira 

Aprovado 
Parecer Oral 

Relator Oep. Amaldo 
Madeira 

·Aprovado 
Parecer Oral 

Relator Oap. Arnaldo 
Madeira 

Aprovado o 
requerimento, com 
retlficaçlo proposta 

pelo Relator. 
Transformado em 
requerimento de 

lnformaclo. 
Parecer Oral 

Relator Oap. Arnaldo 
Madeitll 

·Aprovado 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 
PERiODO DE 16 DE DEZEMBR0/199S A li DE JANEIR0/1996 

PLN1- aprovados c encaminhados à sanÇão........................... 43 
PLN1 - rejcilados........ ............... ............ .. .. .. ... . . .. .................... 02 
Requerimentos ........................................... , ......... ,............... 04 
Total de mat~riat apreciadas............................................... 49 
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